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84." Sessão, em 14 de Junho de 19!t-6 

Presidêncfu dos Senhores Mew Viana, Presidente, Hugo Carneiro, 1.0 Su
plente de Secretário, e Lauro Lopes, 2.0 Secretário. 

A.s 14 horas e ci:lco minutos compa
recem os Senhores: 
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O SR. PRESIDENTE - A.cb.a.n
do-se presentes 128 Senhores Repre
sentantes, declaro aberta a sessão. 

Pa.ssa-se à leitura oo ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (L• Su
pZente, servindo como 2. o Secretário> 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, sôbre a. 
ata. 

O SR. PRESIDEl.~TE - Tem a 
paravra c nobre Representante. 

O SR. VIEIRA DE MELO (Sõ
bre a ata) - Sr. Presidente, sou 
grande apreciador C:.o serviço taqui
gráfico desta Casa. Já tive, mes
mo, oportunidade d·( manifestar mi
nha admiração ao Diretcr dêsse ser
viço, a meu vêr, no particular, dos 
que honram nossa cultura e nooso 
adiantamento. Entretanto, por mais 
diligentes e perfeitos que sejam oo 
taqui:grafos, não podem, evidente
mente, fazer o mil:agre de apanhar, 
em minúcias, cs debate.s, com os dis
cursos entrecort!lidos de apartes, às 
vezes tumultuários. Dai o motivo 
por que a oração que proferi ontem 
saiu no Diário da As.sembZéia com 
pequenas imperfeições que eu não 
desejaria retificar no momento, a. 
fim de não tomar tempo aos nobres 
pares. 

Farei, assim, alguns retoques no 
trabalho já publicado, e V. Ex.a, 
Sr. Presidente, terá a bonda.de cte 
determinar a. sua republicação. (Mui
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. a 
será atendido. 

Não havendo mais quem peça a. pa
lavra ôbre a ata, encerro a sua cl:is
cttssão e vou submetê-la a votos. 
(Pausa.) 

Está aprovada. 
Pa.ssa-se à leitura do expediente. 

O SR. LA.URO LOPES (2. 0 Se-
cretário, servindo como 1. o) procede. 
à leitura do seguinte 
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EXPEDIENTE 

Abaixo-assinados. 

De J'l!arinheiros do Brasil, pleite
ando a inserção do direito de voto 
na futur.a Carta-Magna - A Comis
são aa ·constituição. 

Oficios: 
Da Ordem dos Advoga.cJ.os do Brasil, 

encaminhando sugestão à futura lei 
básica. - A Comissão aa Constitui
ção. 

Do Círculo de Estudos Municipais, 
transmitindo sugestões à futura Car
ta Magna. - A Comissão de Consti
tuição. 

REQUERIMENTO N.0 227, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre a situação dos 
diaristas de oõrç;s dos diversos 
Ministérios, em face do reajusta
mento de vencimentos dos fun
cionários federais. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
Constituinte solicite do Poder Exe
cutivo as informações seguintes: 

1.0 - Qual a situação dos diaris
tas de obras dos diversos Ministérios, 
em face do reajustamento de venci
mentos dos funcionários federais; 

2.0 - Pcl'l"que não se atribuir a ês
ses servidores, muitos com mais de 
dez ~nos de serviço, em função de 
gabinete, a melhoria de salário com 
que foram contemplados os funcio
nários federais, pois para uns e ou
tros a vida custa a mesma coisa e 
o trabalho é idêntico; 

3.0 - Qual é a situação, perante 
as leis reguladoras do funcionalismo 
'federal, dos servidores dos Correios 
chamados "Condutores de Mala"? Se 
êsses funcionários gozam de estabi
lidade e foram contemplados com os 
aumentos concedidos aos demais ser
vidores da Nação? Se pexcebem, 
quando em viagem, alguma bonifica

·ção de pernoite? 

4.0 - O Poder Executivo já resol
veu a situação dos servidores da 
União que trabalham sob o regime 
de acôrdo com os Estados, atendendo 
que êstes estão se recusando a , au
mentar a quota correspondente, para 
melhoria dos ordenados, i.mprescindi-

vel pelo encarecimento das utilida
des? 

5.0 
- O Gov~rno está observan

do que a desigualdade no tratamen
to aos que produzem a mes~ ener
gia para servir à Nação é um dos 
motivos da inquietação reinante no 
País? 

·Sala das Sessões, em 14 de junho· 
de 1946. - Café Filho. 

A imprimir. 

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

Tenho sôbre a mesa um requeri
mento nos seguintes têrmos: 

Sr. Presidente - Requeiro a v. 
Ex.a se digne mandar publicar no 
"Diário· da Assembléia" o magnífico 
trabalho Problemas Municipais, de 
autoria do ilustre patrício Dr. Otávio 
Lopes Castelo Branco, para conheci
mento dos srs. Constituintes. 

Sala das Sessões, aos 12 de junho 
de 1946. - Antônio Feliciano. 

- A Comissão de Polícia. 
Há ainda, sôbre a mesa, outro re

querimento, assim redigido.: 
Requeremos a inserção em ata de 

um voto de profnndo pesar, pelo fa
lecimento, em Batatais, Estado de 
São Paulo, do Monsenhor Joaquim 
Alves Ferreira. 

Sala de Sessões, 13 de junho de 
1946. - Alves Palma. - Altino Aran
tes. - Antônio Felicia.no. 

Justificação 

O Monsenhor Joaquim. Alves Fer
reira nasceu em Batatais, Estado de 
São Paulo. Era descendente de uma 
das famílias mais distintas daquele 
Município, cuja influência e prestígio 
se irradiam por tôda a região circun
>izinha. Desde criança mostrou pro
nunciada vocação eclesiástica. Fez 
o seu curso preparatório no Colégio 
São Luiz, de Itú. Estu.dou depois em 
São Paulo, e, em seguida, em Roma, 
onde realizou com brilho os seus es
tudos de direito Canônico e ordenou
se. Regressou depois para a sua ter
ra natal, à que dedicou tôda a sua 
existência. Foi Vigário colado da Pa
xóquia de BatataiS. Orador fluente, 
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vasta eru.clição, dinamismo in-.-ulgar, 
espirito de apostolado eram predicados 
que lhe exornavam a :personalidade. 

Tem o seu nome ligado a todos os 
empreendimentos úteis a Batatais, 
quer de ordem material, quer de or
àem espiritual, realizados durante a 
sua existência de sacerdote. 

A Santa Casa, legada à população 
daquele Munic:Lpio pelo "M:ajor Antô
nio Cândido Alves Ferreira, encontrou 
nele, sem<pre, um animador constan
te a favor da alta finalidade dêsse es
tabelecimento modelar. Superintenàia, 
quando faleceu, a execução das obras 
da Ma triz d2quela cidade. 

Durante o tempo, em que exerceu 
o seu apostolado religioso na sua ter
ra natal, as virtudes cristãs se anima
ram, tomaram impulso novo, e se con
cretizaram na vida real de sua gentE'. 
nas bênçãos dos seus ensinamentos e 
nos frutos dos seus esforços. 

O seu palacete, situado no Largo da 
Matriz, construído com numerário ha
vido por herança de seus pais, conce
bido, delineado, e realizado diretamen
te pelo seu gênio artístico, é a nota 
arquitetõnica por excelência da cidade 
de Batatais, com sua vasta biblioteca, 
primorosa Capela, e demais dependên
cias, êsse edifício é um conjunto que 
honra a arquitetura nacional. Aí se 
hospedavam e eram naturalmente aga
salhados Bispos, Dignitários da Igre
ja, Presidentes de São Pualo, Secretários 
de Estado, Deputados e personalida
des de relêvo que demandavam àque
la cidade. 

O Diário da Manhã de Ribeirão Pre
to, do dia 10 de maio, noticiou incisi
vamente: 

"Faleceu ontem, as vinte e uma 
horas, na vizinha cidade de Bata
tais, o Monsenhor Joaquim Alves 
Ferreira, estimado Vigário daqua
Ia Paróquia. A noticia, espalhan
do-se ràpidamente, causou profun
da consternação em tôda. a re
gião, onde o extinto era geralmen
mente conhecido e justamente es
timado. 

Saesrdote dos mais virtuósos, 
com uma longa. fé de oficio de Ser
viçoS prestados á Causa do Cato-

lícismo que defendia e propagava 
com invulgar ardor, e, bem assim 
à causa da coletividade, de cujos 
fundamentos naturais e espirituais 
foi igualmente intransigente de
fensor, o Monsenhor Joaquim _A\1-
ves Ferreira, se destacava como 
uma dás mais respeitáveis figu
ras do clero nacional, sendo o seu 
nome conhecido muito além dos 
limites da Diocese a que prestava 
os seus dedicados serviços de bom 
e leal saceDdote. 

Hoje, às oito horas, será rêali
zada Missa de corpo presente, sen
do oficiante D. Manuel da Sil
veira D'Elb::mx, Bispo Diocesano, 
QUe se transportará para Batatais, 
a fim de participar das homena
gens a serem prestadas ao virtuo
so sacerdote. A população d.e Ba
ta tais, que dedicava grande :nni
zade ao seu vigário, mostra-se pro
fundamente contristada com o in
fausto acontecl'fuento ... " 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam o requerimento, quei
ram levantar-se. <Pausa.) 

Está aprovado. 
Vou ler outro requerimento enviado 

à Mesa: 
Requeremos um voto de congratula

ções com a Comissão Parlamentar de 
Estudá da Situação dos Trabalhado
res da Companhia de Carris, Luz e 
Fôrça do Rio de Janeiro Limitada, 
pelo êxito de sua diligente e patriótica 
participação no encaminhamento da 
fórmula conciliatória, de que hoje deu 
noticia a Casa c nobre Deputado Do
mingos Velasco. 

Sala das Sessões, 13 de jUnho de 
1946. - Magalhães Pinto. - Bias 
Fortes. - Duque de Mesquita. 
Monteiro de Castro.- Hugo Carneiro. 
-Mario Brant. -José Bonifácio. 
Licurgo Leite. - Jalles 1rf achado. 
Rafael Cincurá. - José Augusto. 
Café Filho. - Campos Vergal. 

Os Srs. Constituintes que concor
dam com o pedido de congratUlações, 
queiram levantar-se. <Pausa.) 

Está aprovado. 

Está também sôbre a mesa um re
querimento de uxgência, redigido n.os· 
seguintes têrDlos= 
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Requeremos urgência e despensa de 
formalidades para a votação do re
querimento n.0 223, de 1946, que trata 
d: empregados bancários. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
·1946. - Luiz Carlos Prestes. 

O SR. ACURCIO TORRES- Se
itlhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. ACURCIO TORRES- (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, antes 
que a Casa se pronuncie sôbre a ur
gência solicitada para discussão e vo
tação do requerimento n.0 223 tenllo a 
honra de passar às mãos de V. Exce
lência substitutivo ao requerimento em 
aprêço. (Muito bem). 

SUBSTITUTIVO AO REQUERIMENTO N.0 223 
DE 1946 

Considerando que o Govêrno da Re
pública vem procurando dar solução 
a tôdas as questões que afetam dire
t81 ou indiretamente a tôdas as classes, 
e, notadamente, às menos favorecida3 
da fortuna; 

Considerando que é êle o maxuno 
responsável pera ordem, cumprindo
lhe preservá-la, pelos meios legais a 
seu alcance; 

Considerando que há órgão áe classe 
submetido a regime de intervenção, 
como se dá com o Sindicato dos Ban
cários; 

Requeremos que, ouvida a Assem
bléia, sejam solicitadas ao Govêmo, 
por intermédio do Ministério do Tra
balho, informações sôbre os motivos 
determinantes da intervenção naquele 
Sindicato. 

S. S., 14 de junho de 1946. - Acw·
cio Torres. 

O SR. BARRETO PINTO - Se
nhor Presidente, peço a: palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. BARRETO PINTO - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, o requeri
mento do nobre representante flumi
nense, que fala, no momento, em no-

me do Partido Social Democrático, 
porque só como vice-líder S. Ex." po
deria requerer urgência ..• 

O Sr. Acurcío Torres - V. Exce
lência está enganado: nem estou ag;.n.
do como vice-líder, nem em nome de 
meu Pa:rtido: apenas como deputado. 
individualmente. E não requeri urgên
cia alguma ... 

O SR. BARRETO PINTO - Agra.. 
deço o esclarecimento de V. Ex.a. 

O SR. PRESIDENTE - Devo in
formar que não está em discussão o. 
requerimento, mas a urgência. 

O SR. BARRETO PINTO- E é sõ
bre ela que pretendo levantar minha 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Neste ca
so, V. Ex." não deve falar sôbre o a.s
sunto do requerimento. 

O SR. BARRETO PINTO -Para. 
não tomar o tempo da Assembléia, de
vo dizer que, embora tenha s~do, e s.in
da seja, contra a intervenção fii}S sin
dicatos dos bancários, não podemos 
votar por or81 a urgência, pois, conso
ante o disposto no parágrafo 2.0 da 
art. 61 do Regimento Interno, :1. vota
ção requer a presença de, pelo menos. 
165 Srs. Representantes, e, segunda 
me parece, não há ainda no recinto o 
quorum exigido. (Muito bem) . 

O SR. CARLOS MARIGHELA
Sr. Presidente, peço a palavra;-pela. 
ordem. 

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

O SR. CARLOS MARIGHELA -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, f a! 
o ilustre líder da bancada comunis
ta, companheiro de Partido, Senador 
Luís Carlos Prestes, quem endereçou 
à Mesa o pedido de mgência para o 
requerimento n. 0 223. Quando nossa 
bancada fêz, baseou-se no prece
dente que ontem tivemos oportuni
dade de registrar, no momento em -
que se votou a urgência para o re
querimenl!io n. 0 222. Apenas por já 
estar sõbre a mesa, apresentado em 
data anterior, o requerimento núme
ro 223, encabeçadu pelo ilustre Re
presenta-nte Sr. Campos Vergal, teve 
nossa bancad:a a iniciati>-a de pedir 
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essa urgência, a fim de que a Co
missão de que tratava o requerimen
to n.0 222, formada como se formou 
na 'iata a que me referi, e destinada 
a interferir junto ao Exmo. Sr. Pre-
sidente da Rep-üblica, fizesse cessar 
a intervenção no Sindicato dos ban
cáli.os. 

O ilustre sublíder da bancada pes
seclista, o nobre Deputado Acúrcio 
Tôrres, que aliás muito me merece 
pela atuação brilhante que tem tido 
nesta casa, apresentou substitutivo 
ao requerimento n.0 222, o qual não 
prejudica o de n.0 223, porque êste 
cogita de uma comissão parlamentar, 
enquanto aquêle solicita informações. 

O Sr. Acurcio Torres - Não apoiado. 

O SR.. CARLOS MARIGHELLA -
Evidentemente, os dois requerimen
tos encerram coisa inteiramente di
versa. 

Trata-se, agora, de votar a urgên
cia. Se não há número na Casa, é 
outro problema; aguarde!IWs, então, 
a oportunidade. Mas, de qualquer 
maneira, a urgência é que deve se! 
votada, requerida que foi pelo líder de 
um dos Partidos aqui representados. 
<Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Ponderei ao 
Sr. Deputado Barreto Pinto que o as
sunto"" nã.o estava em discussão, mas 
a urgência. Estão na Casa 168 Re
presentantes. Há, portanto, nú..>nero 
para votação. Nestas condições, vou 
suibmeter ao plenário o pedido de ur
~cia e preferência. 
· Os Srs. que aprovam a urgência 
e a preferência requeridlls, queiram 
levantar-se (Pausa.) 

Estão aprovadas. 
Está em discUISSáo o requerimento 

n. o 223, de 1946, com o substitutivo 
do Sr. Acúrcio Tôrres. 

O SR. ACúRCIO TOR.R.El':õ 
Sr. Presidente, peço a palavra. 

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

O SR.. ACURCIO TORRES 
(*) -Sr. Presidente, o caso que Vo..>· 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

sa. Ex.a neste instante, submeteu ao 
voto da Assembléia é de tocante stm
plicidade. 

O nobre Deputado por São Paulo, 
nome que pronuncio com merecida. 
admiração ... 

O· Sr CampOs Vergal - Agradecido 
a v. Ex."'. 

O SR. ACúRCIO TORiR.ES -~ 

... apresentou, também S<Jb a assma
tura de outros ilustres colegas, um 
requerimento no sentido de a Ass~r.l

bléia concordar em que seja const1-
tu1da uma comissão parlamentar, a 
fim de que intenfira junto ao Execu
tivo para saber - só poderia ser a:;
sim - quais os motivos determinan
tes· da intervenção no Sindicato dos 
Bancários e, como disse há pouco o nc
bre Deputado da bancada comuni<:ta, 
Sr. Carlos Marighela, fazer cessar 
essa intervenção, ou, tomar outras 
providências no caso necessárias. 

Ora, Sr. Presidente, há dias, a As
sembléia Constituinte . nomeou uma. 
comissão, integrada por figuras do 
maior destaque em nosso meio parla
mentar, para tratar da justa majora
ção de vencimentos pleiteada pelo 
funcionalismo da "Light". Vimos on
tem que o Sr. Deputado Dom1ng<J.S 
Velasco, membro eminente dessa co-, 
missão, veio à tribuna e nos deu no· 
ticia dos ótim~ s resulta.dos a que che
gara a comissão, ajudada em seus 
esforços pelo ilustre Sr. Ministro do 
Trabalho, auxilia-da, - devo dize-lo 
com justiça, - pela administraçã,) da 
Companhia, mas, antes e acima de 
tudo, prestigiada, em todos os se·J..S 
atos, em tôàas as suas atitudes. pelo 
honrado Chefe da Nação, o qual, 
desde o primeiro momento, rece~n
do-a em audiência e ouvindo dos prõ
prios lábios do Presidente, Sr. sena~ 
dor Hamilton Nogueira, como iam as 
negociações, declarou, p!'onta.mente, 
que a Comissão Parlamentar tinha 
seu integral e decidido a.pôio, para 
chegar ao objetivo visado, -.a ma· 
joração de 20% nos vencimentos do 
pessoal da. "Light", sendo que as clas
ses menos favorecidas da Companhia 
deveriam ser as mais beneficiadas.· 
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Mas não barateamos as comissõ~s 

parlamentares! Tratava-se de illl:a 
grande emprêsa que insistia em nã..J 
aumentar os vencimentos de seus fun
JCionários, os quais ameaçavam en
trar em greve, porque viam desnre
zadas justas reivindicações. A comls
são, agindo sempre inteligente e pa
t:r.iõticaí:nente, e encontrando. tamoem 
nos órgãos do govêrno a mesma inte
ligência e patriotismo, procurou dar, 
como deu, solução satisfatória ao in
cidente. 

Hoje, não: o que se quer, com a co
mlssao, cuja nomeação se plei+,ea 
neste instante, é saber dos moti.'JOS 
determinantes da intervenção .do Pc
der Executivo no Sindicato dos Ban
cários. 

O Sr. Café Filho - Só por motiva 
muito grave o Govêrno pooe fe<'har 
uma assodação de classe. 

O SR. ACVRCIO TôRRES 
Respondendo ao nobre Deputado e 
meu amigo Sr. Café Filho, declaro 
que êsse motivo, por si só. não me 
parece bastante para determinar a. 
nomeação de uma comissão parla
mentar. E' motivo, sim, para o me:u 
substitutivo, em que peço que, ouv!da 
a Assembléia, sejam solicitadas do 
Pooer Executivo tais informações. Se 
não forem prestooas, o que não acre
dito, porque o atual Govêrno dá tMas 
as informações à Assembléia do 
povo ... 

O Sr. Lino Machado - Não é o 
que se verifica. 

O SR. ACúRCIO TOR!RES 
Ao contrário do q:Ie o nobre Deputa.o.o 
Lino Machado a:firma, a Assembléia 
tem recebido tõdas as informaçõE:s 
por parte do Poder Executivo. 

O Sr. Café Filho - As comis~es 
parlamentares têm produzido ótimos 
resultados. 

O S.."'?.. ACúéRCIO TORRES 
Algumas informações tardam, o que 
é natural, pela complexidade dos 
assuntos que envolvem; outra.s, 
entretanto, vêm de pronto. Ainda h:i 
dias, tive o prazer de ouvir o SennoT 
Deputa-do Café Filho deda.rar-se sa-

ti~eito com a resposta que o GovêTno 
dera à Assembléia, atendendo a um 
requerimento, por S. Ex.a formulado. 

Sr. Presidente, o caso é de pedido 
àe informações. Se não forem pres
t.was ou completas, a nosso juizo eu 
próprio apresentarei requeriment..~ de 
nomeação de uma comissão parh
mentar, para se entender diretam~nte 
com o Chefe do Executivo. 

Por enquanto, repito, não barate~
mos a nomeação de comissões parE
mentares. Dentro do Regimento há 
remédio legal. Lancemos mão do pri
meiro, que é o :~Jedido de informações 
ao Poder Executivo. (Muito bern; 
muito bem.) 

O SR. CAMPOS VERGAL- Senhor 
Presidente, peço a palavra. · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre R·epresentante. 

' 
O SR. CAMPOS VERGAL (*) -

Sr. Presidente, Srs. Representan~s. 

ouvi, com máximo interêsse e acata
mento possível, as palavras do nosso 
ilustre colega. Não encontro razões, 
porém, para qu•e um requerimento ex
clu::~. o outro, pelo processo da vota
ção. 

Penso que meu requer:mento, hon
rado com a assinatura de muitos Se
~1hores Representantes, deve ser sub
metido ao voto da dignissima Assem
bléia. Os Representantes do povo 
necessitam estar sempre em contacto 
com aquêles de quem receberam o 
mandato, para at-ender as suas recla
mações, particularmente quando tais 
reclamações vêem de entidades de 
classe, de sindicatos, de organizações 
{!Oletivas. Não há, absolutamente, di- . 
minuição da minha ã:gnidade d·e de;>u
tado em ir à praça pública, colocar-me 
ao lado de quE~Jquer aspiração do 
povo - lá fora, na rua, ou onde quer 
que seja chamado. 

O trabalho da Comissão que deverá 
ser nomeada é de cooperação com os 
órgãos públicos. 

O Sr. Acúrcio Tõrres - Nãc; en .. .en
d-e V. Ex.& que poderia satis..:azer a 
todos nós a. informação do govêrno ? 

('") -Não foi reVisto pe::.o orador. 
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O Sr. José Bonifácio - O deputado 
Acúrcio Tôrres quer congelar o as
sunto. 

O SR. CAMPOS v"ERGAL- Pen
so, respondendo ao aparte do nobre 
deputado Acúrcio Tôrres, que uma 
coisa não prejudica outra, po:s, o tra
balho dessa Comissão não terá :::ará
ter político ou faccioso; visará, tão so
mente, resolv·er patriótica e ãemocrà
ticamente assunto qu.e interessa a to
dos os brasileiros. (Muito bem; muito 
bem.) 

O SR. BARRETO PINTO - se.:. 
nhor Presidente, peço a palavra. 

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

O SR. BARRETO PINTO - Se
nhor Presidente, de fato não deve
mos baratear as Comissões Parlamen
tares, ·mas, o :Ministro do Trabalho 
deve estar interessado, mesmo para 
o efeito de sua permanência no cargo, 
em prestar detalhadas informações 
sôbre essa intervenção contra a qual 
me insurgi, mesmo antes de ser fei
ta, e que considero indébita. 

Também aceito o substitutivo do 
Sr. Acúrcio Tôrres: Quero, entretan
to, acrescentar, depois das palavras· 
"para que as informações sejam 
prestadas", - "com a máxima ur
gência, a fim de o titular da pasta 
do Trabalhó saoo rque a Assembléia 
aprovou o requerimento de informa
ções. e aguarda resposta rápida. 

Neste sentido, Sr. Presidente, envio 
.:;. V; Ex". minha emenda ao substi
tutivo do Sr. Acúrcio Tõrres. <Mui
to bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - ~ejo 

esclarecer à Casa: o requerimento 
primitivo é no sentido de ser nomea
da uma Comissão para examinar as 
ocorrências verificadas no Sindicato 
dos Bancários. 

O Sr. Representante Acúrcio Tôr
les, apresentou substitutivo pedindo 
informações ao Govêrno, para ulte
rior deliooração da Assembléia. 

O SR. PRADO KEJ.I.y- Sr. Pre
sidente, peço a· palvra. 

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

O SR. PRADO KELI.,Y - Sr. Presi
dente, quando participei da Comis
são encarregada de elaborar o Regi
mento Interno, tive a honra de suge
rir aos ilustres colegas a inclusão de 
uma norma que possibilitasse a cons
tituição de Comissões de Inquérito. 

A Assembléia, posteriormente, tem 
deliberado sôbre a organização de vá~ 
rias comissões de estudos. · 

Da leitura que V. Ex." procedeu 
do requerimento inicial, ora em debate, 
colhe-se que é objetivo ~ seus signatá
rios formar uma Comissão de Inqué~ 
rito. 

Não teria dúvida, em dar o meu voto 
à organização deS-sa Comissão, se o 
ilustre representante da maioria go
vernamental nesta Casa, Sr. Acúrcio 
Tôrres, não ponderasse sôbre a conve
niência de, antes, .:.erem solicitadas 
informações ao Govêrno, para que a 
Assembléia viesse a deliberar, em co
nhedmento de causa. quanto ~ ne
cessidade ou não de se constituir se
melhante comissão. 

Assim, sem prejulgar um voto futuro, 
não tenho dúvida em dar preferência. 
ao pedido feito pelo digno Representa
te do Estado do Rio de Janeiro. 

O Sr. Acúrcio Tõrres - Não imagi
na o nobre colega quanto me rejubila. 
contar com a palavra e o voto de 
S. Ex.a 

O SR. PRADO KELL Y -E não te
nho dúvida, porque não negaria ao 
Govêrno da República o ensejo de 
oferecer, com rapidez, com a urgência. 
desejada, assim espero, as informa
ções que nos possam capacitar da con
veniência ou não de se constituir a 
referida comissão. Realmente, consti
tui-la, sem que se dê, previamente, 
oportunidade ao Poder Executivo de 
trazer à Assembléia os esclarecimen
tos necessários ao voto, a ser dado, 
parece-me ato que poderia ser acoi
mado de precipitado. 

Nestas condições, desejando :!Jii.zar, 
como friso, que meu voto não importa 
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em prejulgamento da parte princi
pal, objeto do debate, qual seja a Co
missão de inquérito, desde já acei
to a prejudicial apresentada pelo no
bre Deputado Sr. Acúrcio Tõrres, no 
sentido de serem solicitadas as infor
mações. Se estas não chegarem à 
Assembléia, ou forem satisfatórias, terá. 
tõda procedência o requerimento, nos 
têrmos em que foi apresentado. 

Era o que tinha a dizer. 
bem.) 

(Muito 

C SR. BARRETO ·PINTO - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDE..'fl'E - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Presidente, pediria a V. Ex. a que 
a votação se faça em globo, isto é, 
- o substitutivo do Sr. Acurcio Tor
res e minha emenda. 

O SR. ACURCIO TORRES- Sr. 
Prestdente, autor de substitutivo, es~ 

tou de acôrdo que V. Ex.• - se no 
seu al·to saber não julgar de maneira 
di:!erente - submetl:l. a votos, tam
bêm ao mesmo tempo, a emenda do 
Sr. Barreto Pinto, no sentido de 
que as informações sejam prestadas 
com urgência. 

Assim me pronuncio, Sr. . Presi
dente, porque tenho certeza de que 
tais informações serãc trazidas a.o 
conhecimento da Casa no mais breve 
tempo possível. 

O SR. PRESIDENTE - Decia.ro 
encerrada a discussão. Vou subme
ter a votos, primeiro, o substitutivo 
Acurcio Tôrres, independentemente da 
emenda do Sr. Barreto Pinto, a fim 
de que a Assembléia tenha ampla. 
liberdade de .>e maru::restar. 

Os Srs. Re:preselll!;antes que o a.pr(r 
Ta.m, queiram leva.nts.:r-se. <Pausa.) 

Está. aprOTado. 

Os Srs. que aprovam a em~ 
õo Sr. Barreto Pinto, no sentido de 
que as in!ormações sejam prestadas 

com urgência, 
(Pawa.) 

queiram levantar-se. 

Está aprovada. 

Em conseqüência, 
o Requerimento n. o 

publicado. 

ftca prejU:diea.do 
223, de 1946, já. 

O SR. CARLOS MARIGRELA.
- Sr. Presidente, peço a ];)alavra, 
pela ordem, para uma declaração de 
voto. 

O SR. PRESIDE...~TE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
(*) (Pela ordem para uma declara
ção IZe voto) - Sr. Presid~te, a 
bancada. do partidc a que pertenço 
votou contra o substitutivo do nobre 
Representante Acurcio Torres, ape~ 

nas porque a intervenção no Sindi
cato do.s Bancários ·: fato oo:nsuinooo 
e incontestável. Trata-se, pois, d-e 
solicitar ao Govêrno informações a 
respeito do assunto. A anomalia 
existe, é uma realidade, tomando-se 
necassário aplicar o remédio. Quan
do o doente precisa de assistência 
médica. não se recusa o profissio:n.al 
a prestá-la, sob c fundamento de 
querer conheeer das razões por que 
está naquêle estado. Toma-se im
prescindivel que atenda o eil!fêrmo, 
imediatamente. :É o caso do Sin
dicato do.s Bancários. 

Por isso, S:r. Presidente, a nossa. 
bancada declara haver votado c~>ntra 
o substitutivo Acur.cio Torres, pois 
é necessário ·cessar a intervenção que 
existe e de forma. ilegal. 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDEN1I'E - Vem à 
~esa o segUinte requerimento: 

Requeremos seja consigna.da na ata. 
dos nossos trabalhos, a manifestação 
Ide simpatia da Assembléia Consti
tUinte à Canferêneia Interamericana 
Regional de Engenharia Sanitária, ora 
Reunida nel:;ta capital. com os nossos 
auspiciosos votos por que as suas con-

( *) Não !oi re-viSto pelo orador. 



-13-

clusões resultem em benefício da saúde 
das populações americanas, comuni
cando-se essa. resolução ao Presidente 
do Comité dos N~ócios Interame
rica.nos. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Edgard de Arruda. - Hugo 
Carneiro. - Plínio Pompeu. - Eg
berto Rodrigues. - Epilogo de Campos. 

Os Senhores que aprovam o requeri
mento, qu~iram levantar-se. <Pausa.) 

Está. aprwado. · 

Tem a palavra o nobre Represen
tante Sr. Fernandes Távora, primeiro 
orador inscrito. 

O SR. FER....llil"ANDES TAVORA -
Sr. Presidente, há cêrca de 12 anos, 
precisamente em 9 de fevereiro de 
1934, ocupava eu esta tribuna para 
tratar do assunto que, hoje nova
mente, a ela me trás. Refiro-me, Se
nhores ConstitUintes, à distribuição 
das rendas nacionais entre as nossas 
três entidades administrativas e a sua 
influência na "\-ida municipal. ~ste 

simlples enunciado evidencia a magni
tude do problema indiscutivelmente, o 
mais premente, o mais sério e ina
diável da economia brasileira. 

Parecerá que exagero, assim me ex
])ressando; mas afirmo com a máxima 
eonvicção e sinceridade, Srs. Cons
tituintes, que a ineqUitativa distribui
ção das rendas nacionais entre a 
União, Estados e Municipios, constitui 
o maior, entre os inúmeros erros, que 
vêm tolhendo e q u a s e impedindo 
o desenvolvimento e a riqueza do 
Brasil. 

As conseqüências angustiantes que 
dêle decorrem, como a ineficiência ad
ministrativa e econômica do município, 
o êxroo incoercível das populações 
rurais, o congestionamento evidente 
dos centros urbanos e o terrivel surto 
das sem-trabalho, bastar':..am pa.:::-a jUS
tificar a minha assertiva. 

Certamente, eu não preciso enca
recer aos membros desta Casa a signi
ficação dolorosa de ·tais probiemss . 
. Cmnpre-m.e. entretanto, escls.recer o 
meu pensamento e provar as minhas 
afimlaç6es. 

Nos discursos que tive a honra de 
pronunciar nesta tribuna, em 1934, li 
quadros estatisticos sôbre receitas e 
despesas da União, Estados e Muni
cípios, correspondentes aos anos de 
1914 a 1932, além de diversas outras 
sôbre produção agrfcola e comercial e 

distribuição das populações nas zonas 
rurais e urbanas do pais. Enfadonho 
seria repetir, agora, êsses quadros aos 
ilustres Constituintes, já fatigados de 
tamanho desfilar de números, aqui 
tra2li.dos por outros oradores. Relem
brarei apenas que a União chegou 
a arrecadar, em 1920, 59,6% da renda 
global, os Estados pouco mais de 30%, 
e os municípios cêrca de 15%; e que, 
pelo quadro da receita a despesa dês
tes últimos, de 1914 a 1931, houve 
um dejicit de 521.314.000 cruzeiros. 
Quanto aos chamados problemas na
cionaís prementes, a situação era esta: 

% 

Fomento da produção 2,4 
Instrução pública . . . . . . . . 8 

Saúde pública . . . . . . . . . . . . . 3,9 
Obras e V1-:..ção . . . . . . . . . . 21,4 
Justiça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 

Nada mais irônico, dizia eu então, 
do que tais cifras, num pais em que, 
como lembra o ilustre Dr. Rafael 
Xavier, se repete a cada passo: "0 
Brasil é um pais essencialmente agri
cola"; "0 Brasil é um pais de anal
fabetos"; "O Brasil é um vasto hos
pital''! Entretanto, se considerarmos 
cada um de per si, veremos que as 
três entidades a.dmin13trativas consig
naram em 1932, respectivamente, ao 
ensino, saneamento e fomento da pro
dução, as seguintes percentagens or
çamentárias: 

União: 

Instrução p.ública. . . . . . . . . 1,2 

Saúde puJUca . . . . . . . . . . . . 1,6 
Fomento da produção . . . . 1,7 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:,5 
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Estaõos: 

Instrução pública . • . . . . . . 15,5 
Saúde pública . . . . . . . . . . . . . 4,6 
Fomento da produção . . . . 3,3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 22,9 

Munidpios: 

Instrução pública . . . . . . . . 17 
Saúde pública . . . . . . . . . . . . 10 
Fomento da produção . . . 3 

Total ........... : . . . . 30 

Verifica-se, assim, Srs. ConstitUintes 
que, enquanto a bem dotada União 
gastava com êsses três magnos pro
blemas apenas 4,5% de suas rendas e 
os Esta,cios 22,9%, os estafados muni
cípios lhe dedicavam 30% das suas 
minguadas arrecadações. 

Deixemos, porém o decênio termi
nado em 32 e vejamos o que dizem 
as estatísticas de 1933 a 1944. 

Foi êste o quadro das arrecadações: 

1933 
.1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
194.2 
1943 
1944 

União - Esta-dos - Municípios 

% % % 

54 30 11 
57 26 lO 
54: ~ 8 
54 31 10 
55 29 11 
57 27 10 
52 30 13 
52 30 12 
49 33 12-
48 33 12 
45 38 9 
48 37 8 

~te quadro demonstra que a maior 
percentagem da renda mUnicipal foi 
a de 13%, em 1939, baixando para 8% 
em 1944. Vê-se, portanto, que, apesay 
do pequeno auxilio que lhes quis pro
porcionar a ConstitUição de 34, a sua 
arrecaõação permaneceu estacionária, 
e até foi menor, em certos anos. 

Senhores Constituintes. Por mais 
que vos queira poupar à monotonia. 
dos números, sou forçado a trazer-vos 
mais alguns, que não deixam de ser 
eluCidativos. 

Só o Distrito Federal, arrecada quasa 
o dobro das rendas de todos os mu
nicípios do interior do Brasil; e o 
crescimento das rendas das outras ca
pitais acompanha, mais ou menos. 
a curva das arrecadações da capital 
d;.. República. Se na arrecadação de 
1942 etabelecerm.os a proporção en~- · 
tre a renda das capitais e a renda total 
dos municípios do respectivo Estado, 
encontraremos os segUintes números: 
Acre - 24,6; Amazonas - 47,4; Pará. 
- 48,9; Maran...":lão - 53,5; Piauí -
17,3; Ceará - 54,6; Rio Grande do 
Norte - 33,7; Paraíba - 19,3; Per
nambuco - 55,3; Alagoas- 37,7; Ser
gipe- 45,4; Bahia- 46,3; ~finas Ge
rais - 37,6; Espirito Santo - 36,8; 
Rio de Janeiro - 26,2; São Paulo -
54,7; Paraná - 52,6; Santa Catarina. 
- 9,2; Rio Grande do Sul - 28,1; 
Goiás - 13,2; Mato Grosso - 9,8. 

Vemos, neste quadro, que, a não 
serem Goiânia com 13,2, Cuiabá com 
9,8 e Florianópolis com 9,2, os demais 
municípios das capitais dão percen
tagens que vão de 28,1 (Salvador). a. 
54,6 <Fortaleza) e 55,3 (Recife) . 

Se dividirmos a renda totaí dos mu
nicípios do interior de cada Estado, 
pelo número dos seus municípios. 
menos 1 (o da capital) , encontrare
mos os seguintes resultados: (média 
geral) Brasil- 394; Acre- 291; ~
zonas - 209; Pará - 320; Maranhão 
- 71; Piauí - 155; Ceará - 99; Rio 
Grande do Nort~ - 121; Paraíba -
243 · - Pernambuco - 249; Alagoas 
- 2o2; Sergipe - 96; Bahia - 233; 
Minas Gerais - 346; Espirito Santo 
- 236; Rio de Janeiro - 921; Pa
raná - 354; - Santa Catarina -
443; Rio Grande do Sul-1.308; Goiás 
- 214; Mato Grosso - 256. 

Neste quadro, .a média maior é a 
do Rio Grande do Sul, com 1. 308 e a 
menor a do Maranhão, com 71. Te
mos, no Brasil, 142 municípios cuja 
renda não vai além de 50 mil cru
zeiros; 270, entre 50 e 100 mil; 274 
de 100 a 150 mil; 159, de 150 a 200 
mil; 214, de 20ó a 300 mil; 136, de 
300 a 400 mil; 85, de 400 a 500 mil; 
57, de 500 a 600 mil; 34, de 600 ~ 700 
mil; 35, de 700 a 800 . mil; 19, de 800 
a 900 mil; 22, de 900 a 1 milhão; 2S 
de 1 mUhão a 1.200 mil; 16, de 1.20G 



-15-

a 1.500; 26, de 1.500 a 2 milhões; 28, 
de 2 a 3 milhões; 23, de 3 a 10 mi
lhões; 10, acin:ls de lO .milhões. 

Eis os números, Senhores Consti-
tuintes. · 

Vejamos agorà, quais as conclusões 
que dêles decorrem. A primeira lição 
que êles nos . ministram e que não 
atinge a 7% (precisamente 6,9) a per
centagem das rendas nacionais des
tinadas a atender às necessidades de 
84:;36 da população do pais, excluídos 
os habitantes das capitais dos Esta~ 
dos e dos novos territórios. 

Em 1944, a União arrecadou 48% 
das rendas, os Estados 37%, e os mu
nicípios 8%, e o Distrito.Federal 7%. 
:f:sses números são um terrivel corpo 
de delito contra as nossas adminis
trações e expressam uma tremenda 
iniquiàade irrogada às popu.!ações ru
rais, que elas duplamente supliciam: 
fisicamente, pelo àesconforto; moral
mente, pelo abandono. (Muito bem.) 
Enquanto neste pais, despovoado e po
bre, capitais· luxuosas concentram qua
se 12% d:;r população total e na orla 
litorânea se aglomeram mais de 40% 
dos seus habitantes, o resto, àesaju
dado e oprimido pela miseráv-el poli
tica de campanário e escorchado pelo 
fisco ·impiedoso, tem que responder 
pela economia nacional! Por isso, ao 
contrârio do que deveria acontecer, 
as nossas populações, em vez àe se 
disseminarem, num mov4..rnento de pro
fundidade, pelo interior dêste mara
vilhoso nais desabitado e ubérrimo, 
refluem,-desalentadas, ao litoral, pro
curando os grandes centros urbanos, 
como se já houvessemos completado, 
na perfeição do pastoreio e da agri
cultura, aquele ciclo fatal do pro
gresso que, nos países de vida normal, . 
se termina no industrialismo, a mais 
avançada etapa da civilização. A causa 
fundamental dêsse lamentável . deslo
camento das populações campesinas, 
tem como ponto de partida o imenso 
desconforto em que vivem, nos mu
nicipios pauperizados e incapazes de 
lhes acenar com um padrão de Vida 
mais elevado. 

Com efeito, Senhores Constituintes, 
comó' seria póssivel a establlização do 
rurfcola, nessas deserdadas gle~ mu
nicipaiS, se, por Culpa do regime_ 

atual, elas não têm economia própria, 
se lhes faltam Vias de comunicação, 
instrução, fomento agrícola, higiene e 
hospitais, condições indispensáveis para 
prender à terra as massas. trabalhado
ras? O que, entre nós, se tem feito, 
até hoje, em matéria de administração 
municipal, é· um absoluto contrasenso: 
porque, negando-se às comunas as 
rendas imprescindíveis à sua vida e 
ao seu progresso, se tem decretado, 
ipso jacto, a sua ruina financeira, 
ergo, a sua· inviabilidade administra
tiva e econômica. 

Não é, pois, d:e admirar qu-e, em vir
tude d-esSa política d!esnor-teaod:a e im
pa.triótica, estejamos a presenciar um 
fenômeno inver.!:o ao das bandeiras: 
os noss·os campouezes, depois de 4: sé
culos de torturante a<laoptação às du
rezas da gleba, volverem, ãesen.gg,n.a
dos, ao litOii'al, à procura de tudo que 
os govemos desicliosos e in.competent~s. 
sistemàticamente lhes n-egaram. Os 
administradores imprevidentes que as
sistiram impassiveis à retirada d<~ol.o

rosa. dos titans acreanos, após a. ~ris-e 

da borraoha, continuam a olhar clis
plicentes, para o abandono doo campos 
em tôda a·· vasta extensão do Brasil. . 

o Sr. Rui Santos - V. Ex.8 tem tê
da a razão. 

O SR. ~:ANDES TAVORA -
E', o crurica.to progresso que alar-

deiam .alguana.s cidades ribekinhas do 
oceano, já o disse, é apenas a triste 

mã.sca.ra com que vamos disfarçando 
a miséria e .a ruína. dos. ca~ sezni
d~sertos e das popUilações semi-mor
ta-s •. 

o Sr. Alioma.r B~o - Sôb:L-e o 
tão apregoado progresso das cidades. 
pOdemos aprese-ntaa- qua:dlro exato oom. 
o que os jornais divullgaram há três 
ou quatro dias: que o Prefeito de> Dis
trito Fed-eral, visi·tando ce:ta. ~<:llil., 

verificOu a falta de lwpis, giz, papel e 
tinta; e até chovia dentro do recinto 
das aulaS: Isso no Rio de Ja·neiro, 
calcule V, Ex. a n() seu e no meu Es
tado! 

·o SR. .F.ERlNI.AN!DES TA VOR.A. .,.... 
São coisas de que ;Dão devemos fals.r, 
me.s:t;DO porque noo envergonbMn ~ 
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o sr. AZiomar Baleeiro - No meu 
Estado, há mais de vinte munlcilpios 
sem telégrafos! 

O SR. FERJNANDES TAVORA -
o fa.to ·incontéstável é êste: 05 Es
tados caod:a vez mais se hi:pel'trofi11m, 
em detrimento das míseras comunas; 
e, enquanto estas, anemizadas se vão 
estiolanoo, à mingua de rentdas, con
se<:uência fatal do êxodo de seus habi
tantes, que fogem ao desamparo e à 
penúria, - os grandes cen1lros ur-· 
banos já sentlem os maléficos efeitos 
de um engorgitamento, que os há de 
matar, por congestão. Antes. dissso, 
porém, teremos que enfrentar o grave 
problema -eocial que estamos criando, 
voluntàriamente, para castigo de nos
sa imprevidência e insensatês, porque 
não nos será lícito nem possível dei
xar à margem da admínistlração a 
grande massa que ruge, a reclamar 
pão e trabalho. Se examinarmos cui
dadosamente o que se passa em nossa 
interlândia, verifkaremos que -em qua
se cento por cento dOs casos o homem 
d? interior está desertando à gleba, 
nao porque lhe falte amor à terra em 
que n:::sceu e trabalha, mas porque :;e . 
se?te ms~o-uro e olvidado. sem aquele 
mrm~o de bem _estar e liberdade, que 
const1tue a ma1s justa e incoercível 
as}Jiração humana. 

O Sr. Oscar Carneiro - Pod~mos 

observ.ar o <l.esequilibrio entre as po
pulações das cidades e. dos campos, 
mui·to_ mais nas concentrações Indus
triais em tõrno dos centros m-banos, 
do que mesmo no problema do mu
nicipal.ismo. E' veroade que as cidades 
estã.o in.d.illStri:a'llmentle muito a;dian
tadas. Vale dizer que providência salu
tar seria ~ localização ind'Ustriai.s mals 
para o interior do pais. 

O SR. FERJNANDES TAVOR.A. -
Providência salutar. ilustre colega, s?
ria. ;proporcionarmo5' aos ruricolas 

condições de que não dispõem, isto é, 
condições q.u€ o fixassem à gleba. Sem 
isso, nos esforçaremos em vão. 

O Sr. Rui Santos - Dê amb!.ent~e 
de traba,J.ho e o homem trabalhará. 

O Sr. Aliomar Baleeiro ,....- Em nosso 
pais, os industriaiS não representam 
nem 20% da proci'llÇão nacional. so
mente dois ou· três EStados 'podem fa-

. lar em ensaio dJe indústria. 

O SR. FEP..NA...l'IDES TAVORA 
Sob todos os ponto~ de vista, a vida, 
na maioria dos nossos municípios é 
quase a do aborígene, a começar pela 
carência dos socorros médicos. 
· Em 327 deles, não há. médico; o 

que importa na absoluta ausência ::le 
recursos clinicas para nada menos de 
5 milhões de nossos compatriotas; e, 
em muitos dos municípios que tem a. 
ventura da assistência de um profis..
sional, não, há. . estabelecimentos hos
pitalare~. Para completar o negror 
dêsse quadro, podemos afirmar que. 
em- 990 dos 1.574: municípios do Bra
sil, não há coisa que se pareça com 
hospital ou casa de saúde, o que vale 
dizer, mai sde 20 milhões de iridiví
duos, ou quase metade de noosa popu
lação, sem a menor assistência hos-
pitalar. . 

Não é melhor a sitúação sanitária 
das nossas comunas onde, segundo o 
Ultimo "Anuário Estatístico do Bra
sil", em cada 10 municípios, 6 não 
dispõem de regular fornecimento dá
gua e, nos que p possuem, via de re
gra, o liquido, não sofrendo o necs
sário tratamento, é um constante 
transmissor de moléstias infecciosa<>, 
sobr!ltudo as do grupo tifico e as ame
biases. 

O Sr. Rui Santos - Isso se verifica 
mesmo em algumas capitais. 

O·SR. FERNANDES TAVORA
Quanto a esgôtos, claro é que só po
dem existir justificando essa deno
minação, onde há nomml serviço dá
gua. 

Pode-se dizer que 130% dos municí
pios não dispõem dêste benefício. 

Fomento agrícola e pecuário, vias de 
comunicação e instrução públiéa -
são outros tantos capítulos desolado- · 
res na história das nossas pêcas ad
ministrações municipais. 

Com a mesquinha percentagem de 
7 a 12% das rendas nacionais, a. gran- · 
de maioria das comunas brasileiras 
está fadada à. estagnação e à. ruina, 
pois, dentro de tão angustos orça
mentos, não há maigem para. ·qual
quer progresso; e entre o marasmo. 
e a morte, o ••.amlnho não é longo.". • . 
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Todos sabem que, nos países civi
lizados, as percentagens das rendas 
globais são inve..-rsas da.S por nós ado
tadas, atribUindo-se aos municípios o 
maior q11inhão. 

PorQue não os imitarmos, outorgan
do às nossas comunas as verbas re
clamadas pelas suas necessidades ad
ministrativas, para que elas vivam de
safogadamente, e- constituam com a 
soma de suas prosperidades parcela
res, a verdadeira e sólida grandeza 
nacional? Bastará que a União e os 
~tados abram mão de uma pequena 
:p&rte de suas rendas, em· favor das 
comunas, para que se estabeleça o 
equili.õrio- entre as trêS.- unidades ad
ministrativas. Justo é que ao acrésci
mo de rendas, correspondam novas 
obrigações, e é isso exatamente o que 
desejam todos aqueles que se batem 
pelo aumento das rendas municipais. 
Ninguém contestará que, por falta de 
recursos financeiros, deixam as comu
nas de executar os melhoramentos 
imprescindíveis ao seu desenvolvimen
to. e bem estar, porque os Estados, a 
titulo de prestá-los, absorvem aquelas . 
rendas_ e pouco ou nada fazem. Ale
gam os defeiisores do Estado que êste 
concede empréstimos aos municípios, 
para empreendimentos de maior vulto, 
como serviços de água, luz e esgôtos. 
Admitindo-se mesmo que · isso cons
tituisse regra geral, o que não acon
tece, pois só :raras municipalidades 
e, em poucos Estados, logram tal for
tuna, eu pergunto: Por que sujeitar 
o município à capitis àiminutio de 
pedir por empréstimo ao Estado aqui
lo que por direito deveria ser seu. 
visto como é êle a ilnica entidade 
administrativa real, que produz e paga 
impestos? Dàxemos à União a ren
da que lhe permita enfrentar seus 
graves encargos e responsabilidades. 
e ao Estàdo, tão somente, aquilo de 
que necessite para · manter'-se, não co
mo um simulacro de nação, porque 
não é êsse o seu destino mas, como 
o ente~e e proclama Juarez Távora: 
"Um,.- órgão administrativo interme

- diário e barato, entre a União sobe
rana e o Mun'.cfpio autonómo, com a 

. função precípua ãe adaptar as ~ ge-

:-ais emanadas · daquela, às pec-r1,liari· 
àaàes locais àéste". 

Se o município tem necessidade evi
dente de instrução, higiene, fomento 
agrícola e peeuá.rio, estr002.s de roda
gem e tantos outros . melhoramentos 
locais, porque negar-lhe as rendas in
disper..sá.veis ao funcionamento efici
~nte de taes serviços? 

Alega-se, para justificar tal esbu
lho, que êles não dispõem de adminis
tradores capazes de empregar conve
nientemente, verbas de certo vulto. 

Incidem, assim, tais críticos, num 
circulo vicioso, mercê de gTosseiro 
sofisma, pois não pode haver bons 
adm.inis-.,radcres, onde .não há o que 
administrar. A ex;periência demo!'.s
tra que, onde há r~ursos financeiros, 
logo a.parecem a,dministradol'es capa
zes de empregá-los, com maior ou me
nor eficiência. Não é de es-perar que 
um cida.dão de responsabilidade e cul
tura se preste a gerir uma comuna de 
parcos recursos, onde nada teria a fa
zer senão comprometer o seu conceito. 
~rros ou desa.certos haverá, certamen
te, nos primeiros tempos; mas todos 
nós gatinhamos, vacilamos e ca:ímos, 
antes de adquirir firmem no andar; 
e ninguém nasceu sa·bendo causa al•. 
guma, que tudo nos vem com o tem
po e a• experiência. Se não permitir
mos que cs nossos municípios se exer
citem no desempenho das funções que 
lhes competem, é claro que êles fica
rão eternamente a gatinhar, sem ja
mais atingir a maioridade no govê~·
no de si mesmos. 

O mlli'jcipio, segundo o pensar dos 
grandes constitucionalistas, encerra 
seill!Pre uma idéia federativa, um "ger
m.e de federalismo". E, como opoi·tt.:
namente lembrou o ilustre Deputaàc 
Altino .o\rantes, "já na mo...,arquio. Pi
menta Bueno PTOClamava necessá.r1o 
o poder municipal", e Alberto Tôrres. 
.na República, assinala e "encarece a 
projeção politica do município no .pa
norama nacional" . 

:Mas, segundo observa judiciosamr.n
te A1cixnsr Terra, "a _Repúblli:a lego1>. 
nos uma federação prc::árla impoten
te pera estender ·o espaço social e po-
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litico". Essa dilatação do espaçO so
cial e político só se pode realizar nas 
verdarleiras federações; mas estas não 
.;ão possíveis onde não existe ampla 
autonomia comunal, que é corolário 
fatal da autonomia econômica. 

Pleiteando, como o estamos fazendo, 
a autodeterminação municipal, é ob
vio que lhe reclamamos também os 
necessários recursos financeiros. Por
qu,e, se isso não for concedido aos 
municípios, como pêso morto · terão 
êles que se· arrastar na cansada má.
quina adlr.inistrativa do pais. 

Está sUficientemente demonstrado 
que os impostos e ta?.as reservados 
pelas anteriores constituições, não 
bastam para ocorrer às necessidades 
municipais; e os e:aumerados no pro
jeto da nova Constituição, ainda são 
insUficientes. E' preciso, pois, atri
buir-lhes outros impostos ou melhor 
uma· pequena percentagem das rendas 
globais da União e do Esta,do, que se
riam disttibuidas na razão inversa da 
ca:pacidade financeira dos municípios. 

Num dos meus discUl'SOS de 1934, 
preconizei a arrecadação única, o que, 
se posto em prâtica, facilitaria imen
santente o problema, po;rque bastaria 
dividir a renda total pelas três enti
dades a.dministrativas, na justa pro-. 
porção de seus encargos. Como. po
rém, continuamos a manter e mesmo 
sistema de arrecadação tributária, sou 
levado a pleitear a seguinte fórmula, 
que julgo reSI?lver o caso, no momen
to: 

Seria da competência exclusiva do 
município decretar impootos: a) de 
licenças; 'b) predial urbano; c) terri-

. torial urbano; d) indústria e profis
sões; e) sôbre diversões públicas; 
/) cobrar taxas sôbre serviços mu."li
cip.ais ;. g) tôdas as rendas que lhe são 
atribuiàas por fôrça dos parágrafos 
2.0 · e 4.0 do art. 128, e do parágrafo 
4.0 do art. 139. Além desses impostos 
e taxas, recebendo o municfpio 2% e 
5%, r~pectivamente, da renda glo
bal da União e do Estado, distribuidos 
na razão ip.versa das respeetivs.s ren
das municipais. Creio, Srs. Constitu-

. intes, que isso já bastaria pa:ra. ·me-

lhorar muito a precária situação fi
nanceira dos munictpios e preparar o 
terreno para a sua emancipação eco
nômica, sem a qual, a autl:>nonrla po-. 
litica das comunas nunca passará de 
simples ficção. 

. 
Realmente, . Srs. Constituintes, os 

municípios, até agora, mercê de sua . 
absoluta carência de recursos firu.n
ceiros, na-da ou quase nada puderam 
fazer, em qualquer dos vários setores 
em que se enquadram as suas atribui
ções constitucionais. &bendo-se que 
159 dos nossos municípios. possuem 
:renda de 150 a 200 mil cruzeiros; 274, 
d~ 50 a 100 mil; e 142, abaixo de 50 
mil, pergunto-vos, meus ilustres co
legas, o que po-dem fazer, em matéria. 
de administração, essas pobres comu
nas? A resposta. só pode ser esta: 
Nada! . "' 

Bortanto, não é demasiado repetir: 
se o mu:nicipio é a única entidade ad
ministrativa real do pais; se é êle o 
único que trabalha e produz e paga 
impostos, constituindo, par conseguin
te, a única e insubstituivel fonte da 
renda miciona1, porque regatear-lhe 
uma pequena parcela dessa renda, que 
lne permita desenvolver-se e progre
dir? Atribuir à União e ao Estado, 
meras ·ficções administrativas; que 
nada produzem, a quase totalidade das 
:rendas arrecadadas nos 1.574 munici
pios do pais, aos quais ficam apenas 
as sobras, é inqualificável injustiça. E 
não só i!ljustiça, mas o maior e mais 
imperdoável êrro politico e adminis
tr2.tiVO que :un povo possa. cometer. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao 
orador que está finda a hora do ex
pediente. 

O SR. FERNANDES TAVORA 
Vou terminar Sr. Presidente. 

Os Estados, sob o caviloso e sofís
tico pretexto da . minoridade e 1nca.
pacida-de administrativa do municí
pio, se arvcram em seus tuwres. 
açambarcando a maioria das rendas, 
a título de proporcionar-lhe benefi
cios que êle raramente ou qua5e. nun
ca recebe. Montam-se, assim,. as má
quinas polit!ca:; estaduais, enqúanto .os 
municípios cruelmente a.xfixlados pe
las tributações de tOda espécie, se 11-
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mitam, . na sus maioria, a pagar o 
minguado funcionalismo e conservu 
os prédios municipais, na mais desola
dora estagnação.· Precisamos acabar, 
decididamente; com tal estado de coi
sa, a não ser que prefiramos, num 
verdadeiro suicidio politico, cortar as . 
raizes que dão seiva e vida à grande 
árvore nacional. Disse em 1934 e 
agora o repito: "Ou trataremos de '"e
solver, com sinceridade e acerto, o 
problema das rendas municipais. cu 
nada teremos feito . nesta Assemoléia, 
porque dar uma sábia constituição a 
um povo municipalmente desorgani
zado, é levantar belo edifício sem ali
cerces, é construir sêbre areia! 

Tornou-se hábito, entre nós, atri
buir aos comunistas tôdas as mani
festações de protesto dos· nossos ir
mãos desventurados, sem que haja
mos procurado .jamais fazer jus-ciça 

-.. aos que por ela clamam, a vida intei
ra, sem resposta. 

Os comunistas aproveitam apenas o 
excelente caldo de cultura que lhes 
oferecemos, quando persistimos no 
êrro inqualificável de não atender, com 
boa vontade, às justas reivindicações 
dos que, em todo êste imens,:, pais, 
vivem à margem d::o lei e esquecidos 
da administração, para êles quase 
sempre madrasta. 

"Se a situação nacional é grave, 
di-lo . Carlos Lacerda, não é porque 
existam comunistas, e sim porque pre
valece a ptiséria!" E a nação nunca 
será uma grandezá material e moral, 
se não. tiver a justiça como base e se · 
não fôr capaz de distribui-la aos que. 
vivem esquecidos, a trabalhar po!" ela. 
heróicamente, nas longínquas e tristes 
colmeias dos municípios de.sherdados. 

A verdadeira liberdade, tem que se 
alicerçar em base municipal pois a 
democracia sempre teve como ponto de 
partida as franquias comunaes·. De
balde tentaremos inverter a ordem das 
causas. procurando impor fórmulas.ll-

. berais já feitas, aos que não estão pre
. parados para compreendê-las. 

Ou basearemos nossa democracia 
:nas liberdades comunais, ou ela nun-

ca passará· de uma burla e viveremos, 
sem remédio, no dominio da ilusão. 

A liberdade tem, como o homem, 
suas raizes na terra; e é na perfeita 
.compreensão dessa dependência ine
movível que se esteia a grandeza das 
nações. 

Ninguém melhcr que o. comunista 
francês "Henri Thorez" proclamou 
esta verda-de quando assim se expres· 
sou sôbre os seus compatriotas 

"Um tal povo (o francês) cujo pa
triotismo repousa sôbre o amôr à 
gleba, e que, através do paciente es
fôrço de Jacque.s Bonhomme, atin
giu a liberdade pela propriedade; um 
pais apegado ao quadro de sua exis
tência quotidia!la em que a burguesia 
é um estado de espírito mais ainda 
que um estado sOcial; onde os cos
tumes do operário e do camponês são 
mais estritamente nacionais .do que os 
do homem abastado, já embebido 
de cosmopolitismo; em que a pró
pria polit..li::a e:<ctremista não exclui 
a mo-deração na maneira de viver -
eram o país e o povo menos mad1:ro 
para a ditadura do proletariado". 

A lição aí está. 
O comunismo, essa triste e engana

dora miragem dos desgraçados, não 
pode vingar onüe há· amôr à tradição 
e à gleba; e êste amôr não pude nas
cer e frutifk 1r entre populações t:a
balhadas pela miséria e pela desespe-
rança! · 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao 
orador ainda que conclua a sua ob
servação. A hora do expediente já 
está finda. 

O SR. FERNANDES TáVORA 
Dois minutos para terminar. . 
. Sr. Presidente e Srs. Constituintes! 

Há. mais de trinta anos, venho prc
curando servir à minha pátria; mode:::
ta mas sincera e tenazmente, .. 

O Sr. Paulo Sarasate - E patrioti
camente. 

O SR. FERNANDES TAVOR.A 
Numa dura e inglétia jornada pcli
tica, a que não .faltaram o exílio e o 
cá...'I"Cere. E, por bem pago in e daria, 
~· lograsse ver acertadamente en
caminhado pela atual Constituinte. 
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.êsse grave problema dos munici
_pios, que julgo o mais importante e 
_premente de quantos temos a. resolver 
para salvar o Brasil. Se nem isso me· 
fôr dado conseguir, neste declive ou
toniço da vida, será. para. mim, ve
lho solda'do de tantas lutas e tantas 
desilusõ.es, o último desencante; por
que não acredito que êste país possa 
_prosperar com a desastrosa. politi<:a 
municipal, que o está matando. Creio, 
firmemente, nos altos desti,nos de mi
nha pátria e não posso admitir o es
pantoso paradoxo de .um pais tão bem 
fadado pela natureza, ter a suprema 
desventura de ser habitado por um 
povo com "vocaçãc suicida". Aju
dai-me, pois, senhores Constituintes, 
e realizar êste grande· e talvez últi
mo anhelo do meu patriotismo, já qua~ 
se desalentado, para que eu não não 
tenha de parodiar, melancólicamente, 
aquela formosa e expressiva .quinti
lha de Manuel Bandeira, como êle 
a relembrar, na velhiCe, a miragep:l 
dE- sonhos vãos: 

Vi terras de minha pátria, 
Por outras pátrias andei;. 
Mas o que ficou marcado 
No meu olhar fatigado 

Foi a pátrll\ que . inventei. .. 

(Muito bem; muito bem. Pal17U1.S. 
O orador é comprimentado.) 

0 SR. AGRÍCOLA DE BARROS ENV".I.A À MEsA 
PARA SER DADO COMO LIDO, O SEGUINTE 
DISCURSO: 

Sr. Presidente, no "0 Jornal", de 
13 de junho, sob o título "Cuiabá 
precisa ir para a frente". do n:retor 
aa E. F. No. B., Coronel Lima. Fi
gueiredo, li referências pouco lisongei
ras, sôbre ·Cuiabá. Como matogros-· 
serJ.Se, quero fazer os reparos que me
recem as afirmativas do Sr. Edu Pa
risot, qu•e o Coronel Lima. Fig'!Zeiredo 
transcreve em seu artigo. 

Diz: "Mato Grosso não tem · braços 
e à população falta ambição. Fartu
ra de peixe, fácil garimpagem de ouro 
e i'[LdolêttCia são seus caracteristicos". 
O matcig:'oss~e não quer trabalhar 
explorado, como estavam f~ndo os 
senhores capitalistas qu.e lá. fot:_a.:ri ex-

trair borracha. Sendo a garimpagem 
de ouro e diamante .fácll, quem será. 
tão ignorante para abandonar êsses 
meios fáceis e correr em auxilio dos 
capitalistas, mal ·pagos, mal al!men
tados, enfrentar ·febres, feras, indios, 
nas matas da bOrracha ! ... 

O ·lavrador matogros'sense planta o 
necessário. para o seu constimo e ven
da nos. povoados, vilas e cidades vizi
nhas. Não planta mais porque não 
há transportes e não pode levar o seu 
produto aos centros mais disj;_antes. 
Faça o govêrno estradas de penetra
ção até Cuiabá e nós abasteceremos 
não só o Rio, mas exportaremos para 
os países europeus, cereais, borracha, 
madeira, minérios, gado, açúcar, plan
tas medic:Uais, peles, _etc. 

Na batalha da borracha durante a 
guerra, o govêrno mandou aos serin
gais inúmeros' nordestinos e gente re
crutada no Rio e São Paulo e êsses -
hom"ns, metidos na mata, nó serviço 
extrativo, mal pagos, mal alimenta
dos, sem assistência de espécie algu
ma, fugtem. dos seringais e morr!am 
às dezenas, pelas longínquas estradas. 
Muitos chegaram a CU:abá e eu os 
vi, empilhados como fardos, no pátio 
do Mercado Municipal, .semi-nus, tre
m·endo ao frio da- maleita, chorando 
de -fome ! . . . · 

E' possivel existir braços para o tra
balho, desta forma? Não é :possive~. 
é humanamente impossível alguém 
conseguir braços, mal pagos e mal ali
mentados! 

Diz ainda o Sr. Par!.sot: 
"Cuiabá é atualmente um centro de 

funcionários públicos, de vadios e de 
agiotas". "Não há nos cafés limona
das, mas há suco de uva estrangeira". 

Em Cuiabá., muitos produtos estran
geiros, entrados par Montevidéu e 
Buenos Aires·, através- de Corumbá, 
chegam muito mais baratos que vários 
produtos !mportados do Rio e. de São 
Paulo. 

o produto argentino . e uruguaio 
veem, diretamente, em navios estran
geiros, até o pôrtó de Corumbá, en
quanto o produto paulista ou carioca 
vem pela Estrada de. Ferro Noroeste 
do Brasil. até Pôrto Esperança, onde 
tica, po;: falta. doe · transporte, · dêste · 

.-
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pôrto até Corumbá,· armazenado, pa
gando armazenagem um, dois e mais 
meses. Há mercadoria que paga de 
armazenagem cem por cento ! 

Aqtii está porque usamos, em Cuiabá, 
produtos -estrangeiros. Cuiabá, como 
a . capital; possui maior . n)ÍID.ero de 
funcionários públicos, como também o 
Rio de Janeiro, na qualidade de Capi
tal· do Pais, possui um número incon
tável de funcionários públicos ! 

Como podem existir ·tantos art-otas, 
se o Sr. Parisot · acha que Cuiabá só 
possUi funcionários e vadios ? O agio-

- ta não poderá fazer negócios com va
dios e nem· com os pobl':::s funcionã'
:rios, que ganham tão pouco em meu 
Estado. , 

Em' Cuiabá possuim{)s tudo, tanto 
quanto aqui. Só nos faltam gover
nos do Brasil que resolvam cuidar dos 
Estados e não continuem a pensar que 
o Brasil é São Paulo, Minas, Rió 
Grande do Sul e Distrito Federal ! 
Precisamos, apenas, de estrada de· fer
ro. Em lugar de fazer arranha-céus e 
cassinos <:om o dinheiro do povo, em
pregue êsse dinheiro em estradas de 
ferro, que progredirá o Pais e é a ala
vanca mágjca do progresso.. Diz 
ainda: "Há· mais de cinqüenta; anos 
nada ali se fundou. As usinas exis
tentes nas suas proximidades, têm, 
apenas, conservação escassa. e não /JJ-· 
ram sequer melhoradas - têm os mes
mos motores, as· mesmas caldeiras e 
as gerações se sucedem, cada vez mais 

·.. acabriLnhadas e sem iniciativas". 
E' outra inverdade, as usinas pro

grediam e só entra:::-am em decadênc:.a 
de 1930 para cá, quando a política do 
Estado Novo deu inicio à queima de 
canaviais, proibição de novos plantios 

· ~ limitou a produção de, álcool' e ac;íL
car. Até as engenhocas de rapadura 
e açúcar; de barro, foram proibidas. 

·A única· via de comunicação, o rio 
CU.:abá, afluente do Paraguai, há mui
tos anos não é d...-agado e os inúmeros 
bai."tios que veem surgindo, fazem com 
que .êsse rio se torn-e dificilmente na
vegável; Uma viagem que se fazia 
em seis dias; de subida, gasta-se, hoje, 
vinte e ·mais mas, no penedo das sê
.cas ! E o govêmo o que. faz ? Politica-

lha! D.:z: "O norte de Mato Grosso 
precisa de imigrantes". 

Não precisa de imigrantes, precisa. 
de estradas e que o govêrno dê terras 
aos lavradores. Terra nas proximi
dades dos povoados, vilas e cidades e 
não há. cem léguas doS centros habi
tados, ·onde não poderão v-ender os 
seus produtos e nem transportá-los, · 
porque não há estradas. · 

Diz mais o Sr. :E>arisot: 
"Inicialmente não poderemos pensar 

em imigração européia devido ao cli
ma, a alimentação e ao contôrto". "E' 
nossa opinião que os imigrantes indi
cados SÚIJ OS chineses, japoneses, ma
laiOS, in,Çonézios e indianos". "t!:sses 
são sóbrios, habituados ao clima quen
te, à alimentação principal de arroz e 
conhecem também a malaria". 

O clima de Mato Grosso é igual· ao 
·do Rio de Janeiro. 1l:sses imigrantes 
ficariam melhor aqui, porque não ten
do alimento e vivendo nêsse regime 
eterno de filas e de gêneros raciona
dos, pouco e de má qualidade, sóbrios 
como são,. gastarão menos e de!xarão 
boa sobra que·muito irritará o fazedor 
de câmbio negro, que passará. a v-en
der menos com tão belos imigrantes 
que co.mem tão pouco ! 

Mato Grosso só precisa de estradas 
de ferro. Faça o govêrno estradas de 
penetraÇão até Cuiabá e s-em japonês, 
nem chinês, n-em malaio, nós abarro- · 
taremos as praças deSão Paulo e Rio, 
de gêneros de primeira necessidade, 
gado, minérios, madeira, plantas me
dic!nais e até homens para sufocarem 
qualquer intentona queremista contra 
o govêrno do General Dutra. 

Malaria não existe só em Mato 
Grosso. Até nos arredores do Rio 
existe. Mais um motivo para deixar 
essa bela imigração aqui mesmo pela 
baixada fluminense, plantando arroz, 
feijão e mesmo trigo, porque existe 
trigo para clima frio, ·temperado e 
quente! ... 

Não exis~e povo algum mais bravo 
e heróico .que ô matogrossense. Vi.; 
vemos abandonados pelo govêmo fe-· 
deral e conseguimos manter, naquele ' 
fim de· mundo, uma civilizaçã-o igual 
a dos outros Estados, igual a de São 
Paulo· e do Rio. 
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Mato Grosso tem lutado e vencido 
sozinho ... 

SOmente nós retomamos, dos pa
raguaios, a bela cidade de Corumbá. 

Nenhum Estado possui tão· grande 
fronteira, mal guarnecida e tão ma
gistralmente defendida! Inúmeras vê
zes invadiram as nossas fronteiras e 
mataram muitos dos nossos patrícios, 
e inúmeras vêzes retomamos as· po
sições, empurando o invasor para lon
ge e vingando, com juros, as nossas 
baixas. · 

O matogrossense é bom, ordeiro, 
laborioso, altivo, valente e aemocrata. 
era ta. 

Em defesa de Màto Grosso e do 
Brasil sabe matar e morrer! ... 

Sem auxilio do Govêrno Federal. 
estamos vivendo, bem ou mal, mas. 
com a cabeça erguida. 

A nossa história está cheia de fei-
tos heróicos · 

A retirada da Laguna. o maior fei
to militar da história, foi escrito, em 
grande porte, por matogrossenses. 

O poeta Mauro Luna, no "0 Re
bate", de Campina Grande, Estado. 
da Paraíba, escreveu uma bela poesia 
sôbre "A retirada de Laguna". 

.Transcrevo aqui dois versos apenas: 

"Parte, de Cuiabá, a gloriosa coluna;' 
"Para longe, enfrentar o exército 

[inimigo~ .... " 

E' apenas para mostrar que êsse 
glorioso feito, é reconhecido, pelo 
Brasil, como parte principal, Cuiabá, 
Capital eterna de .Mato Grosso ... 

Martim Francisco, referindo-se a 
Mato Grosso, disse, pelas colunas do 
•·Jornal do Brasil", de 9 de maio de 
1923, "Gosto de Mato Grosso 
............................ ~ . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . \ 
. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. ... .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. -.... 

"Lembre-se, ·para exemplo convin-· 
cente, o que lá sucedeu por ocasião 
da nossa matricula na aula dos povos 
livres. Recebemos a cidade de Cuia~ 
bá; em 8 de março de 1823, com· a no
ticia de coroaçã,o de Pedro I, o de.
creto que instituía no Brasil a ban~ 
deira verde ·e amarela; imediatamen
te, com bailes, :foguetes, discursos, e 
cavalgatas, aderiu ao decreto e à no-

ticia, mas só deliberou içar, à. ban
deira em 12 de outubro de 1824, um 
ano e sete meses mais tarde. 

Tardou. Retardou. Fêz, porém, ser
viço completo, acabado, inabalável. 
·Ergueu muito a bandeira nacional. 
Levantou-a de verdade. Içou-a para 
que jamais rastejasse. Ninguém a co
locou mais sobranceira. 

Agrada-me a altivez. Eis porque 
eu gosto de Mato Grosso. · 

Não conheço no Brasil outra terra 
com tão pouca gente e com . tanta 
bravura. Não há no mundo frontei
ra tão mal defendida pelo govêrno e 
tão bem defendida pelos homens .. " 

"Mato Grosso é Antônio João, em 
Dourados, matando e morrendo por
que friamente resolveu matar e mor
rer. 

E' Gabriel Barbosa duelando com 
a vanguarda dum exército. E' o 
"Chibá", aquêle soldado valoroso do 
combate do "Alegre", que só gemeu 
quando lhe arrancars.m o cinturão 

. prêso as pustalas, que 1.'1e tirariam 
a vida porém não a glória. 

O clarim de Pirajá - Luis L-opes 
desobediente ao comandante, troc!:m
do o sinal de retirada pelo toque de 
avançar e degolar, e dess'arte deter~ 
minando a vitória." 

D. Aquino Corres., Príncipe da Igre
ja, comemorando o feito heróico do 
Contra-almirante João Batista das 
Neves, morto na revolta da esquadra, 
à noite de 22 de novembro de 1910, 
diz: 
.............. · ............................................ .. 
....................................................... 
''Assim morre o marinheiro 
No seu. pôsto militar!" .... ; ................................... . 
........................................... 
"Mato Grosso! tens os brilhos· 
E o calor de ardentes sóes, 
Tens no peito dos teus :filhos 
Almas cálidas de heróis! 
... ·-· .................................... . 
•······································ 
. Antônio Tolentino de Almeida, poe

. ta motogrossense, e5crevendo sôbre a 
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retomada de Corumbá, por Antônio 
Maria Coelho, conta o heroismo da
quela· brava gente, ·em bela poesia. 

Inúmeros poetas, escritores, n!l..cio-
. nais e · estrangeiros, não . cançari:l de 

frisar. a honestidade, o patriotismo, a 
bondade, e a grandeza imensa da 
alma matogrossense ... 

Não importa Mato Grosso, que fa
lem o mal que. quiserem, para fren-. 
te e pelo Brasil e aguardemos a gran
de via férrea de penetração, Campo 
Grande, Cuiabá; que o no.SSo conter
râneo e o nçsso presidente, o Pre
sidente de todos os brasileiros, Gene
ral Eurico Dutra, irá. fazer. - Agrí-
cola Paes de Barros. · 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Adl'oaldo Costa envia. à Mesa o se
guinte ãiscu.'"So para ser dado cd.mo 
lido: 

Sr. Presidente, S:rs. Constituintes: 
Havendo o ilustre Deputado Se

nhor Brocllado da Rocha, e!;D seu bri
lhante discurso, ôntem proferido nes
ta Casa, apr-esentado emenda ao § 13, 
do art. 159 do Projeto. na qu:ü pro
põe se su'b.stitua a palavra "freqüên
cia" nor "matricula", idéia já espo
sada POl" inúmeros Srs. Representan
tes, venho declarar que dou o meu · 
aphusc à substituição .proposta. pelos 
motivos expendidos pelo preclaro Ra
presentante do Rio Grande do Sul. 

E, como tenha ê1e ameia acrescen
ta-do que me cedia a paiavra para 
sustentar a tese .;onsubstanciada na
quele parágraio, acudo ao preg-"...o e, 
usando da faculdade <'oncedida no ar
tigo 27 do Regimi:mto, remeto à Mesa, 
para ser inserto· no "Diário da As
sembléia", o discurso que proferi na 
sessão de 31 de janeiro de 1934, na 
Assembléia Nacional Constituinte, o 
qual tem inteira atualidade e res
J;X>nde cabalmente a todos os argu
m.en~ apresentados contra o .ensi
:no religioso facultativo. 

'E' o s~nte: 
"0 S}. Adro~Zdo Costa - Se

Dhor PreSidente, ~)'rs. Constitu
intes: . 

Com o emJ.rusivo escopo de tra
. -zer à futura· Constituição do Bra
.sil a nossa. contribuição desvaliosa, 

mas sincera, e inspirada sempre no 
que se nos afigura o ideal, venho 
à tribuna, como o menos autori
zado (não apoiados) dos repre
sentantes d0 Partido Republicano 
Riograndense, sob a preclara che
fia de Borges de Medeiros - ain-

. da agora uma das maiores fôr
ças morai~ de nossa Pátria 
ventilar idéias, aduzir argumentos 
e afirmar princípios, no sentido 
de evidenciar algo daquilo que 
reputamos necessário seja vito
ri050 na lei. que estamos a ela
borar. · 

,9 Dois pontos quizera abord~r, 

neste momento, mas a angustia. 
do tempo dá-me o prévio aviso 
de que não será possível de uma 
só vez e de que, aqui, também 
vale o adagio: esto brevis et pZa
cebis. 

O primeiro será o "ensino reli
gioso facultativo nas escolas pú
blicas", e no segundo, se tempo 
houver e lá chegarem-os, ocupar
me-ei da "lei que deve regular 
a capacidade, o regime de bens 
e as relações juridicas das pes
soas domiciliadas n. Brasil", como 
diz o artigo 130 do Anteprojeto. 

Tenho obser:vado que tôda vez, 
neste recinto, que se discutem as 
emendas religiosas, as quais con- · 
cretizam as aspirações da maioria 
do po-;o brasileiro, logo os apar
tes se cruzam, se apaL"!:ona a lin
gruigem, se turvam os argumen
tes e a ·exposição do pensamento 
do orador nem sempre é percebida 
por quantos o escutam e deseja-:: 
riam comprcmdê-lo. 

Por que isso? 
E' porque, se,<Ttllldo me parece, 

em tais ocasiões, se há procurado 
disetxtir a excelência de tal ou 
qual princípio, tomando-se por 
lbase da argumentação a Igreja 
Católica, cuja ação benéfica e be
nemhita, na educação dos povos 
e na civiliZa~ão do mundo, nem 
sempre tem sido reconhecida e pro
clamada cam justiça que.se devera 
esperar, quando, no entanto, o 
proclama e reconhece a senten-
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ça inSJpelável da' História, nas 
verdades que afirma. 

Esquecem, pcn,ém, que as emen
das não pleiteiam nem querem a 
ensino exclusivo da religião ca
tólica, senão o ensino facultativo 
de qualquer religião. Não pedem 

. ~eitos civis só para o sacramento 
do matrimônio, mas para qual
quer casamento religioso, cujo rito 
não collltrarie a ordem pública ou 
os bons costumes e, uma vez que, 
observados na· habilitação dós nu
bentes os requisitos da lei civil, 
seja ê1e inscrito no competente 
registro. Não se advoga a ~sis
tência exclusiva da religião cató
lica às fôrças armadas, mas o 
que se quer é assegurar a assis
tência religiosa facultativa às 
fôrças armadas, prisões e hospitais 
públicos. 

Não venho, Sr. Presidente e Se
nhores Constituintes, -não venho 
defender a Igreja Católica dos 
ataques que lhe foram feitos, 
conquanto ao seu serviço tenha 
põsto têdas ar- luzes da minha 
inteligênc1a, todo o sa-dio entusi
asmo da minha aLma de moço 
e a dedicação integral e com
pleta de que é capaz um filho, 
na defesa da honra e dignidade 
ee sua mãe .. ultrajada; porque, e 
quero proclrum<á -lo do alto desta 
trill:>una, sou filho espiritual da 
Igreja Católica, Apostólica, Ro
mana. 

O Sr. Augusto de Lima - Mui
to bem. Isto honra bastante a 

·Vossa Excelência. " 
O Sr .• Arruda Falcão - V. Ex

celênda poderia dizer que filho es
piritual da-Igreja Católica é o prõ
J)rio Brasil. 

O SR. ADROALDO COSTA -
Outra a minha missão ·neste mo
mento. 

Quero demonstra:r, à luz de se
reno debate, no cadinho de uma 
critica impàrcial e justa, que " en
sino religioso facultativo, por to
dos os motivos, deve ter guarida 
nos rígidos dispositivos da futura 
Constituição brasileira. 

E se êle a tiver, como estou cer
to de que a terá, jamais importa
rá isso união da Igreja; com o Es
tado ou mesmo dependência ou 

·aliança de qualquer natureza en
tre um e outra e nem tão pouco 
violSição do principio· do mais am
plo respeito à liberdade de cons
ciência, a. qual, tanto quanto aos 
adversários dos nossos ideais, in
teressam sobremodo, a nós pró
prios. 

E devem ter guarida, porque as •. 
sim o exige a boa técnica juridi
ca, já que hoje, para tudo, a pro
pósito· e sem propósito, se invoca 
a técnica.; porque assim o quer, in
contestàvelmente, a maioria do 
povo brasileiro, e, ·ainda,- porqua 

. assim nô-lo aconselham as nos
sas tradições parlamentares, a fim 
de evita:rmos que desvairamentos 
momentâneQs e paixões súbitas 
deviem o mandatário do reto 
cumprimento e da'fiel ex~ução do 
mandato :recebido. 

Por essas razões, nós, os católi
cos brasileiros, queremos ver ta
xativamente enumerados na mag
na lei do pais, mesmo na consti.
tuição sintética, na qual tanto se 
tem falado, nestes últimos diss, 
êsses direitos por mim já referidos, 
de exercício facultativo, isto é, só 
para quem dêles quizer e :Pedi-los. 

IGREJA E ESTADO 

Nós não queremos a uruao da 
Igreja com o Estado. Conquanto 
seja essa união a doutrina por ela, 
ensinada, como a mais lídima e 
consentânea com a realização· de 
seus objetivos, ante a realidade 
brasileira, porém :.... e é ela. própria. 
quem o afirma e ordena - não se 
deve pleitear a união, porque a 
oue entre nós outrora existiu não 
foi união, senão escravidão da 
Igreja, atrelada ao ca-~o do Esta
do, graças áo. espírito de ferrenho 
galicanismo em que se formou a. 
mentalidSide. de boa parte, senão 
da maioria dos nossos . estadistas 
no antigo regime. 
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. O Sr. Augusto de Lima -: Pro
duziu a questão religiosa. 

O SR. ADROALDO COSTA -
Perfeitamente. 

A união da Igreja com o Estado, 
que· existiu no Brasil poz-nos sal . 
na mole1r81 e não nos deixou sau
dades, senão dolorosas e amargas 
recordaç5es. 

O Sr. Arruda Falcão -· Os ma
nes de D. Vital que o digam. 

O SR. ADROALDO COSTA -
É possível que um ou outro catõ
_lico, quem sabe mesmo se, indi
. vidualmente até algum bispo, te-
nha: sustentado, entre nós, a con
veniência e até a necessidade da 
união da Igreja com o Estado. 

O Sr. Augusto Lima - --seria 
uma aspiração muito legítima:. 

o·sR. ADROALDO COSTA -
Se tal aconteceu, do que entre
tanto, jamais tive conhecimento, 
ou vier a acontecer, será sempre 
voz isolada e sem eco, na cons
ciência católica da na-cionalidade 
e sem apoio no seio do Episcopado 
Nàcional. ·· 

O Sr. Arruda C amara - Ponto 
de vista pessoal. 

O SR. ADROALDO COSTA -
ÉSte, com o eminente Cardial Le-_ 
me à frente, disse, repetiu e · não 
se cansa de -proclamar que não se 
pleiteia a união da Ig:J:eja com o 
Estado, mas tão somente · a inclu
são na futura Constituição brasi-

, !eira, de alguns textos bem explí
citos, para que a interpretação da 
jurisprudência, amanhã, encon
tre mais facilitada a sua tarefa e 
não ·possa vacila:r na escolha ·da. 
interpretação à americana,· que 
devera sempre ter sido dad3. à 
Constituição de 91, ao invés da in-
terpretação francesa. · 

Fiqne, pois, de uma vez por tê
das, proclamado aqui, alto e bom 
som .que os católicos não querem e 

. nem· vêm, perante a terceira Coris
titl!inte Nacional Republicana, 
pleitear a UÍüão da Igreja com o 
Estado. E repito a afirmação, pa- · 
ra que já nãO. possam, _de bo~ fé, 

os nossos contraditares, atribuir
nos semelhantes propósitos, assa
cando-no;; tamanha inverdade. 

ENSINO DE RELIGIÃO NAS ESCOLAS. 
PÚBLICAS 

O simples fato de o . Estado 
permitir o ensino de religião nas 
escolas públicas não implica viola
ção do Princípio da separação nem 
importa relação de aliança ou de
pendência entre o Estado e a. 
Igreja.. . 

Na pátria de Lutero estatue a 
Constituição de Weimar, no arti
go 149, ser a religião matéria ordi
nária de ensino. Tomo a liber
dade de pedir a especial atenção 
dos .Srs. Constituintes para êsse 
ponto importa:ntíssimo: · a religião 
é ali até matéria ordinária de en
sino nas escolas, excepção feita 
das que não estão sujeitas a ne
nhuma confissão, isto é, as lei
gas. E, no entanto, apesar do ca
ráter confessional da escola, ':lUem 
jamais se lembrou de afirmar es
tar na Alemanha a Igreja Ca-tóli
ca. unida ao Estado ou que exista. 
ali qualquer relação .de dependên
cia ou aliança: entre ambos? 

Outro tanto deveremos _dizer dits 
constituições de Dantzig, da Polê
nia e· de Iugoslávia, .que nos arti
gos 106, 120 e 16, respectivamen
te, preceituam de modo idênticc. 

Mas, se fossêmos enumerar to
dos os países em que na o ensino 
fa-cultativo de religião, nas escola5 
públicas, sem que, no entanto, 
exista .ali a união da Igreja com· 

· o Estado, iríamos longe de mais, 
porque a Dinamarca, a. Suécia e a 
Noruega, na sua quase totalidade 
protestantes e onde o . ensino da 
religião, tal co:ino acontece na. 
Alemanha,' é matéria. ordinária 
nos progiamas oficiais, a Ingla~ 
terra, a Austria·, a, Hungria e a 
Rümênia não poderiam ficar es
quecidas. 

NEU"XRALIDADE EM MATÉRIA DE 
ENSINO 

A-pregoa-se ·e repetiu-se, a mtu
de, nas emendas oferecidas ao An-
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teprojeto, que . o ensino deve s<!r 
dado· no lar e nos templos e ja· 
mais na escola., e que o ensino ofi· 
cial deve ser rigorosamente neu-
~o. , 

Antes de tudo, Senhores Ccnst!• 
tuintes, permitam-me lhes decla
re não poder eu conceber como se 
possa ser neutro em matéria de 
ensino. E o que a observação de
sapaixonada dos fatos me tem 
mostrado é que neutra:lidade, no 
sentido de indiferentismo, jamais 
existiu porque aquilo que se cog
nominou, aqui e alhures, de neu
tralidade em matéria de ensino, 
nada mais é senão a negação do 
sobrenatural e a: prática do mais 
feroz agnosticismo, quando não, 
da mais declarada investida ccm
tra o cristianismo e a doutrina que 
ele prega. 

O Sr. Polioorpo Viotti. - · E' 
uma máscara para armar efeito, 
apenas. . 

O SR. ADROALDO COSTA -
Como se haveria. de explicar à 
criança a coisa mais simples déste 
mundo, por exemplo, a vida de 
uma planta, de uma flor, de uma 
rosa? Como surgiu ela, ou em ou
tras pala·vras qual a origem da vi
da, qual o princípio criador do 
universo? Ou o mestre ensinar
lhe-ia que há um Criador, autor 
direto e imediato de tudo quan
to existe, ou, então, lhe inocularia 
na alma· o germe do matexialismo, 
explicando-lhe que tudo é matéria 
e que esta encontra a sua razão 
de ser em si própria . E ai temos 
como o prlncípio da tão decan
tada neutralids.de de ensino numa 
coisa tão simples, nas primeiras 
lições das dências naturais, se pa-
tenteia im'!ll'aticável. 

E à mesma conclusão chegare
mos, sejá qual fõr o ramo dos co
nhecimentos huin.anos que tenha
mos de exammar. 

No estudo da bistória, por exem
plo, ou explicaremos a sucessão dos 
fatos humanos por um determi
nismo inevitável ou então, pro
clamaremos, pela boca. da aguis. 
de Meaux, que o mundo mareha, 

segundo os desígnios da Providên
cia Divina, e que tUdo quanto nêle 
ocorrer foi prêvia.mente- orde:nado 
por Deus, para a fiel consecução 
de seus desígnios eternos. 

Não variará, por certo, a con
clusão, seja qual fôr a ciência ou 
arte, objeto de nosso estudo, por
que o professor, no justo conceito 
de Júlio Payot, deve tomar parti
do nas grandes questões es...c::.enciais 
que dividem a sociedade contem
porânea, isto é, nas questões reli
giosas, políticas e sociais. Viven
do no meio dos pais dos seus alu
nos, não poderá refugiar-se na 
neutralidade que só é possí'Vel às 
inteligências e às atividades nulas. 

Por tôda · a parte se 'nos anto
lhará; o dilema -.ou Deus ou a. 
M-atéria - ou um Ser Supremo 
ou o Nada - j§, que o problema 
religioso, queiram ou não queiram. 
está no âmago de todos os proble-. 
mas. E isto porque, Senho-res 
Constituintes, a religião não é rou
pa que se usa em determinadas 
cerimonias, ou que se veste ou 
despe quando se quer; nem é uma 
fé que se professa e:lOOlusivamente 
no recinto dos templos e igrejas. 
Ela é, por assim dizer, uma se
gunda na.tmeza, que deve infor
mar a criatura humana. dlri.g:in
do.:.lhe tôdas as atividades e nor- . 
teando-lhe todos os a.tos, para a. 
consecução segura de sua finali
dade última - a posse do Bem 
Supremo. Por isso, nã.o posso dar 
o meu assentimento a essa cor
rente moderna e tão preconiz~, 
que manda se:parar. como coisas 
distintas, o politico, do homem re
ligioso, o cientista, do homem de 
fé, o moralista, na cátedra, do li
bertino, nas orgias notum.as. 

O Sr. Augusto de Lima - Eis 
ai· por que os ultramontanos en
tendem que não pode haver união 
da Igreja. com o Estado. 

O SR. ADROALDO COSTA -
Em qualquer parte que se· apre
sente o cidadão, deve êle a.pa.r~er 
·com a coerência que lhe dá. a har
monia de seu sre. No remanso e . 

.. 
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nas carí<:ias do lar; no torvelinho 
'tia vida social; no amplo cenário 
da vida pública; na cátedra que é 
pu!pito. ou nesta tribuna em que 
um órgão da soberania nacional a 
ela se dirige, deve o homem apa
recer com uma só moral, de :uso 
permanente e em qualquer luga1·; 
ubiqu.e· et setrJPer. 

Irndiferença plena, por conse
guinte, o que equivale dizer neu
tralidade a~luta, em ma.téria de 
religião e de confissão religiosa, 
nunca foi praticada na América ~ 
já o reconheceu Bluntschli, êsse 
corifeu do liberalismo moderno, e, 
ante a fiel observação -do espe
táicl.ào que o mundo ambiente lhe 
:proporçronava, acrescentou: "ja
maiE pOderia sê-lo em pane algu-
ma''. 

E depois, Senhores Constituin
tes, a neutra1idade, no sentido em 
que a empregam, os nossos opo
sitores, seria até um crime, por
que não devemos, esquecer que So
lon, o grande legislador de Atenas, 

· já havia estabelecido severa pena
lidade para os que se conservas
sem neutros nas grandes questões 
que interessavam à Pátria. . 
. Os que proclamam dever-se ensi
nar religião só no lar e nos tem
iplos esquecem, precisamente, os 
conceitos que acabo de expr~r. 
como se fôra possível disjungir a 
r~ão de cada ato huxnano. 

A escola é o prolongamento do 
lar; é ai que se completa a for· 
:nação do caráter e que êste se 
plasma, em sua feição definiti'n. 

Logo, a escola não deve se::: a 
anti.tese da família nem a des
truidora de quanto esta edifiça. 
o ambiente espiritual que a cr:
ança respíra no lar não deve so
:i:rer modificações de temperatura. 
ao penetrar ela na escola, p'l.ra -· 
que o caráter ·em formação não 
sofra Õs reflexos dessas muta.;õ~s 
repentinas, prejudiciais semDre, 
quando não fatais para tôda a 
vida. - -

Demais a mais a religião não 
consiste em saber de cór meia 

duzia de orações e interpretar al
gumas parábolas do Evangelho. 

"A instrução cristã - disse-o 
·belamente Leonel Franca, na 
obra em que aprendi grande par
te dos conceitos que ora emito -
compreende um dogma e uma mo
ral, uma história e uma litth"gld., 
uma apologética e uma ascética 
Tôdas as grandes questões que in
teressam à vida e à morte, desde 

, a existência dt! Deus até ao co
nhecimento dos deveres de C9.da 
estado, são do seu domínio". 
. Além disso, Senhores Const1tu
intes, os pobres, aquêles cujo tem
po. é integralmente consagrado ao 
ganho do necessário sustento. par'l. 
si próprios e para a sua pr:>le. 
quando disporiam ãe alguns ml
nutos para 'êsse ensino impreSP.in
divel? E, quando mesmo lhes so
brasse o tempo, teriam êles o co
nhecimento suficiente para• êsse 
ensinamento indeclinável? Sab~

riam para ensinar? 
Acresce ainda um motivo 

ponderosíssimo de ord~m psicoló
gica, para que também na escol.L 
se ministre o ensino de reli~i.áo, 

qual seja o de se evitar que, pet1 
ausência de ensino religioso, na es
cola primária, se forme, no sub
consciente da criança, a idéia de 
que a religião é uma coisa inútiL 

O Sr. Arruda Falcão - V Ex.a 
devia considerar outro elemento 
-a favor do ensino da religião na.<. 
escolas: é o princípio da solidart~
dade nacionaL 

O SR. ADROALDO COSTA -
Seria outro aspecto. Tomei, ape
nas, nota das objeções feitas às 
emendas oferecidaS ao Anteproje
to, com o propósito de refutá-las, 
como o estou fazendo. Seria -
repito outro aspecto, altás · 
muito belo; dispenso-me, porem. 
de aboràá-lo, porque urge dar 
resposta às idéias dos nossos co!l.
traditores . consubstanciados nas 
referidas emendas. 

Quando se meaita o quanto é 
dellc3da a. sensiblli<iade psiquicfl. 
da creatura humana, nos primei. • 
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ros anos da adolescência. é q•.!e 
se vê a que funestas conseqü~n
cias se poderá chegar com a pri
vação daquele ensino. 

E por êsse motivo de or<:lt>m 
psicológicá é que também propug
no para que o ensino religtoso 
seja ministrado durante o exp~
ente escolar· e nunca depois dêle. 

O Sr. Augusto de Lima - Per
mita-me V.· . Ex.3 • No Estado de 

· Minas também, na presidênci3. 
Antônio Carlos, foi permiti-do o 
ensino religioso den~ro do horátic 
de aulas. 

O SR. ADROALDO COSTA -
Chegarei lá e citarei o fato. 

' 
O PZNSAMENTO DE JÚL!O DE 

CASTILHOS 

A clarividência de-Júlio de C~s
tilhos jã havia previsto o mal qu~ 
êsse ensino, ministrado após o ~x
pediente· escolar, poderia trazer 
ao caráter da criança, e por 1s.:o. 
durante o seu ~vêrno no .Rt:l 
Grande do Sul, jámais imycdiu 
o ensino religioso ministrado, co
mo hoje o pleiteamos, para. o 
Brasil inteiro, tôda a vez que· se 
lhe pediu o imprescindível cons:n
timento. 
· E seja-me · lícito narrar aqui, 
porque· é pouco conhecido, o fato 
passado no Rio Grande do Sul, 
sêbre êsse assunto, ao tempo ãa 
presidência de Júlio de Castilhos, 
servindo-me para isso das pró· 
prias palavras do provecto profes
sor da Faculdade de Direito do 
São Paulo, Dr. Manuel Pacheco 
Prates, primo de Júlio de Casti
L'I).cs e, então, diretor <ia Instrução 
Pública. · 

Em carta por êle dirigida cn• 
1931 ao benemérito jesuita Gus
tavo Locher, glória ao púlpito rio
grandense,· e que gentilmente m·a 
confiou, conta-nos êl~ o segUinte 

. :fato: 
· «Tendo verificado que os filhos 

dos · colonos católicos abandona- · 
vam a escola . pública depois de 
dois anos, porque só na escola 
particular católica podiam prepa-

rar-se para a primeira cÓmunháo, 
resolvi apresentar. ao presidenw 
uma medida capaz de remover a 
dificu1da.de, embora receiando con
trariar a orientação filosó'fica. do 
Dr. Júlio, que era positivista. 

Desfêz-me, porém, o receio 2st.-\ 
significativa palavra do presiden
te: "Nenhum 'homem de Govê1·no 
tem o direito de impôr aos gov&
naldos as suas crenças e sua ori· 
entação filosófica". 

Propuz-lhe então o ensino f:i
cultativo da Religião nas escolas, 
apresentando a fórmula seguinte: 

"O Estado não ministra o ensl
no religioso, mas não impede 'lUe 
seia ministrado às· crianças cuios 
p~is pedirem e depois do exped'
ente". 

Sem a min.ima -dificuldade. o 
Dr. Júlio concordou coiÍ:l a me

dida, ampliando-a. Assim, êle pro
pôs: 

"0 Estado não ministra o e~•

sino religioso nas escolas públicas, 
mas não impede que seja êle mi
nistrado às crianças · cujos p.1.is, 
tutores ou protetores se não opll
zerem". Com esta fórmula am
pla conséguirás teu fim generos0. 
Salvo algum inimigo declarado áa 
igreja, ninguém -irá • reclamar. 
Quanto à hora -destinada ao en
sino religioso, deves deixar ao r;;ri
tério do prmessor, . por diversos 
motivos. Se o ensino for mi'lis
traào por um saceroote, a ês~e 

incumbe determinar a hora dis
ponível. Não convém deixar o en..; 
sino religioso para depois da aula, 
porque seria recebido pelas crian
ças como pena e colocaria o men
mo ensino em segundo pla 'J.O. 

Deve constituir um número de 
programa, embora facultativo". < 

A vista desta conferência_ ex
pedi cii-cular aos professôres, co>l
tendo a fórmula e recomendando 
prudência na execução. O resul--. 
tado não se: fêz esperar. Nos.>ss 
. escolas públicas encheram-se, de
saparecendo . grande parte das 
particulares. 
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Algum tempo depois, de s. se:. 
bastião do Cahy, mandaram ao 
Dr. Germano Rasslocher uma das 
referidas circulares. Foi_ logo 
_mostrá-la ao Dr. Júlio, dizendo 
que me atacaria pela imprens!i. 
ResPondeu-lhe o Dr. Júlio: "At~
que e terá a resposta pel~ im
prensa com a minha assinatüra' . 

Dois anos após a morte do Dou-
tor Júlio, surgiram em Monten~~ 
gro e S. Sebastião do Cahy, e..n
baraços à execução do plano. 
Cumpro o dever de declarar que 
os embaraços eram de origem lc;
cal, porque nunca me constou q,;e 
do. Dr. Medeiros houvesse partido 
qualquer· ato direto ou indirew 
no sentido de impedir a execução 
da medida combina•da com seu 
eniinente anteéessor. Foi o qu<> se 
pass_cu e que, felizmente. pos:.;o ~ 

·reproduzir, porque constantemen-
te tenho tido ocasião de me re
ferir ao assunto. O Dr. Júlio d~>
clarou-me que em texto a2guin 
a Constituição proibia o ensino 
religioso facultativo". 

E o Partido·· Republi-cano l'?,i.>
grandense, fiel a essa tradição, 
sufraga, aqui, as mesmas idéi.a.-s. 

0 PAPA E A SoBERANIA NACIONAL 
Objeção -.que se. apresentou ao 

anteprojeto, na parte de que ora 
me Ôcupo e que, ao primeiro exame, 
parece impressionar, é a seguinte: 

"A futura Constituiçãp brasilei
ra, para ser coerente, nã.o pÓde ad
mitir o ensino religioso nas esco
las públicas, porque o ensino reli
gioso católico é hoje mi':llstrado 
de acôrdo com uma comunidade 
que exerce uma parcela de poder 
temporal, isto é, de acôrdo com as 
instruções e ordens do Chefe Su
premo da Igreja Católica, o Papa .. -

Ora, êste, hoje, dispõe do poder 
temporal; é um soberano. estran
geiro. Por conseguinte, o ensino 
da religião católica, no Brasil. fi
caria diretamente dependente de 
um soberano estrángelro, o que não 
é possível, porque atentaria contra 
a sobera."nia nácional," · · 

• 

Denunciemos, de imediato, o erro 
do silogismo, pondo a nú o. sofis
m_a, com o uso e, aqui, com todo o 
cabimento do clássico àistinguo, 
dos ~elásticos. 

Comecemos por discernir, hoje 
no Soberano l;'ontifice, duas pes
soas bem distintas: a primeira, a 
do Chefe de .Estado do Vaticano; 
a do Soberano terrestre, a do de
tentor do Poder Temporal, restrito 
a determinado território. 

A segunda, a do Papa, sucessor 
de São Pedro, representante de Je
sus Cristo ·aqui na terra, chefe es
piritual do gênero humano, numa 
palavra: a maior autoridade moral, 
sôbre a face da terra. 

O Sr. Tomás Lôbo - O ponto 
de vista de v. Ex. a é teológico. o 
discurso de V. Ex.a ficaria muito 
bem num congresso eucarístico. 

O SR. ADROALDO COSTA
A primeira, ao soberano terrestre, 
devem o])e-cliência, exclusivamente, 
ds súditos do Estado do vatic:;.no. 
Ainda que católicos sejamos e cató
licos brasileiros,. nenhuma obriga~ 
ção neiii. dever temos de cumprir 
às ordens do rei do Estado do 
Vaticano. Poderemos até delas dis
sentir, apreciando-as e critican
do-as, dentro sempre daquelas nor-: 
mas de respeito que o~ homens de 
bem observam em suas discussões .. 

O Sr. Tomás Lôbo - V. Ex.6 

está defendendo os interésses da 
coletividade brasileirà, ou os dog
mas de sua religião? 

O Sr. Policarpo Vioti - Os in~ 
terêsses mais elevados do Brasil. 
(Muito bem ) 

O SR. ADROALDO COSTA -
A segunda, ao representante de 
Cristo na terra, ao pescador da 
Galiléia ao chefe e pai espiritual 
de tôda à. cristandade, a êsse é que 
devemos obediência todos os cató
licos """'"lquer que sP'~ a nossa Pá-' .... ~ lín tria, o nosso povo, a nosa gua. 

O Sr. Tomás Lôbo - V. Ex.a· 
está imbuído dessa teologia cató
lica. , 

O Sr. Irineo Jojüi -E V. 'Ex.a 
de que está imbuído ? 



O Sr. Tomás Lôõo 
ISa. tradição liberal. 
outros apartes.) 
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Da nos
<Trocam-se. 

O SR. ADROALDO COSTA
Mals jamais teremos de receiar a 
llossibilidade do minimo conflito 
entre a soberania espiritual do 
Papa, que não é a mesma do Che
~e do Estado do Vaticano - e a da 
noosa Pátria. 
E não a devemos receiar, porque 
"o Papa é aquela figura tôda de 
branco que se levanta entre os ho
mens como o único símbolo da ver
dade, de amor e de "Justiça. É 
aquêle homem que manda e go
verna; censura e perdoa; liga e 
desliga em nome de Nosso Senhor 
.Jesus Cristo, de quem é o repre
sentante na terra, em virtude de 

· st12. sucessão legitima, na Sé de 
São Pedro. E' aquêle a quem fo
ram confiados todos ·ps poderes e .. 
que foi feito o a1jcerce de sua 
Igreja, para que impávido resistisse 
aos furacões dos tempos até à 
consumação dos séculos. ' 

O Pontificado enche a história 
com o brilho de suas obras. Co
locado bem no alto. como um fanal, 
por êle se têm orientado os povos, 
a êle têm recorrido as almas seden
tas de amor e de verdade. 

o Sr. Tomas Lôbo - Bela ima
gem literária para uso externo. 

O SR. ADROALDO COS!'A -
Fora. dele não há senão a dúvida. 
e o egoi.smo; só êle é a afirmação 
e a génerosidade. 

O Sr. Tomás Lôõo - :t;: uma 
afirmação sectári..a. 

OSR. ADROALDO COSTA -
E o gênero humano. deso:Li.entado 
P<>r falsa.s e contraditória.s filoso
fias, anela a suprema afirmacão 
que lhe proporcione a certeza. ·tã~ 
necessária para a consecução de 
seus últimos fins. Por isso, nos 
momentos de angústia. coletiva ou 
individual. os povos volvem para 
êle o seu olhar e a.s almas ansio
sas de verdade a êle acorrem co
mo a uma- fonte inesgotável. ' 

O Sr. Tomás Lôbo - V. Ex.a 
está afirina.ndo isso como se a. re
ligião fôsse única e universal. o 

protestam tem maior número de 
proselitos. Os católicos, conforme 
dados que se apresentam como ver
dadeiros, 5ão em número de 270 
~~s e os protestantes de 380 
milhoes. _ · · 

O SR. ADRO-u.DO COSTA
Nisto Se sintetiza e se condensa a 
história do Pontificado. Sua á.ção 
exterior, tão brilhante e benéfica., 
empalidece ante o trabalho inte-· 
rior · sôbre as· a.lma.s, que é o que 
lhe dá o cetro da humanidade. · 

O Papa é o soberano Q.os ca
tólicos do universo inteiro, por sua 
influência sôbre as almas." 

Por isso, Senhores Constituintes, 
fico atônito,· ante os argumentos, 
sem fomento de verda<fe e de jus
tiça, dos que· nos apodam de fal
ta de patriotismo, porque presta
mos obediência ao Papa, que é um 
soberano estrangeiro. 

O Sr. Tcmuí.s Lôbo - V.· Ex. a 
é internacionalista ? 

<> SR. ADROALDO COSTA -
Esquecem que o mundo das almas 
não conhece fronteiras e que de
Ias. meros acidentes geográficos 
com que o convencionalismo das 
naÇões dividiu o universo, :romba 
o espírito. · 

Temores Infundados 

Outra objeção que vejo formu
lada nas emendas oferecidas ao 
anteprojeto é que o ens~o religio
so vai provocar conflito na. aula 
primária, porque haverá., fatal
mente, burla na aplicação da lei 
- como já houve, segundo se ale
gou desta tribuna., sem, entretan
t~, se haver conseguido prová-lo, 
diga-se de passagem - uma vez 
que êle se tornará obrigatório e 
nunca jamais facultativo. · 

O Sr. Tomás Lôbo - Por que 
V. Ex. a não admite o divórcio, me
dida também facultativa ? 

O SR. ADROALDO COSTA -
Raciocinemos um pouco. Em pri
meiro lugar, o fato de uma lei boa 
em si mesma poder ser deturpada. 
em sua prática jamais obstou a. . 
que o legislador a. fizesse e a · de
cretasse. AÕUSU8 n~ impeàit 
usum. 
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Ai de nós o dia em que o receio 
da possibilidade da prática de um 
mal, advinda de uma coisa em si 
boa, pudesse determinar a absten
ção do uso desse bem. Não está. ai 
patente o caso da el~tricidade, do 
ra10 e -perdem-me os ilustres 
jomalistas - não está ai o caso 
ca imprensa ? Quem se lembraria 
de privar-se das belas conquistas 
que a eletricidade e o rádio trou
xeram a todos os setores da vida 
humana, pela possibilidade, pela 
probabilidade e até pela freqüên
cia ·dos males que de ambos têm 
provindo ? E quem será capaz de 
pedir a abolição da imprensa, a 
supressão integral e completa do 
invento de Gutemberg, só porque, 
à sombra da liberdade de impren
sa, se têm cometido muita licen
ciosidade e abusos inúmeros ? Pois 
cheguemos ás últimas conseqüên
cias qne as premissas permitem e 
digamos: queremos o ensino· re
ligioso facultativo nas escolas pú
blicas; mas não queremos o abu
so e a êste puniremos, se ele ocor
rer, com o rigor máximo, para 
escarmento dos que não sabem 
respeitar a liberdade alheia, pre
cisamente naquela IIlOdalidade 
que mais enobrece e dignifica a 
criatura humana - a liberdade 
da vontade. 

Não haverá, portanto, o abuso 
e, sublata causa, iollitur e//ectus. 

Mas. se, afastada ·a hipótese de 
abuso, ainda assim houver rus
gas, disturbios e conflitos, só por 
se haver concedido ao povo o 
direito de aprender religião na es
cola pública, quando êle o quiser 
e pedir, corrijamos, então, os tur
bülentos e rixentos, ensinando
lhes que os homens nascem para 
viver em sociedade, respeitando
se mutuamente; que a escola é, 
prec~ente, o melhor campo ex
perimental para que essa verdade 
seja por todos assinalada e prati
cada. Esse perigo de conflitos é, 

-. Entl:Gtanto, meramente hipotético, 
como é de · fácil demonstração. 
Paises . como a Alemanha., onde o 
ensino religioso é até oi'rigatório, 

"' 

como a Holanda e a Rumênia, 
muitO mais ·religiosamente dividi
dos do que nós, e onde existe o 
ensino religioso. facultativo nas 
escolas, não conhecem êsseS con
!1itos. E o Brasil, onde sem som
bra de dúvida a maioria, mas a 
grande maioria é católica, é que 
há de ter dêles o privilégio ? De
pois, posso testemunhar a esta 
augusta assembléia que êsses pe
rigos são mer~unente hipotéticos, 
exibindo-lhe prata de casa. 

Fui educado no saudoso Ginã
. sio Nossa Senhora da Conceição, 
na cidade de São Leopoldo, no 
meu Estado Natal - o Rio Gran
de do Sul.' Ali passei 5 anos, de 
1907 a 1911, quando conclui o cur;. 
so. Na minha turtna - de quase 
70 alunos no segundo ano, mas 
de que só chegamos seis ao sexto 
ano - havia um luterano e, quan
do iamos para a aula de religião, 
ia êle, ou para o recreio ou para 
o estude, aproveitar o tempo em 
outras atividades. Não houve ja
mais uma questiúncula, jãmais 
uma disputa, por causa de reli
gião. E não .só ·no meu curso, mas 
em todos êles, onde os dissidentes 

. da Religião Católica talvez se 
contassem por uns 10% dos 250 
alunos elo Giliásio todo, jamais 
me constou tivesse havido ali bri
gas, por causa de doutrinas .reli
giosas. Por causa de Rui Barbo
sa e Hermes da Fonseca. - pois 
era em 1910 e ia acesa a campa
nha civilista - recordo, sim, ter 
havido ali troca ~e amabilidades, 
de. punhos ..:echados, logo punida 
pela severa disciplina desses exí-
mios educadores da mocidade, que 
são os jesuitas. Por causa de pa.
lftica, de namoradas, de coleção 
de sêlos, de partidas de "foot
ball", por causa de tudo isso, re
cordo ter havido àisputa e con
tendas. No entanto, por causa de 
religião não recordo ter ocorrido 
uma só. E olhem que tenho bõa 
memória. Afirmo e asseguro que 
durante os meus cinco anos gi
nasiais não-·houve ali um só con
flito motlvado pela religião ou 
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pelo seu ensino. E deponho como 
·testemunha ocular. Agora, como 
testemunha de outiva, posso de
clarar que nunca houve ali êsses 
tão temidos conflitos. 
' Tendo para mim que a maio
ria da nação brasileira é católica. 
e que ela, portanto, tem o direito 
de ditar as leis a tôda a nação, 
porque, no regime democrático, e 
nós vivemos em uma democracia, 
é a maioria quem governa. Entre
tanto, repetimo-lo mais uma vez, 
para que todo aquêle que tiver 
ouvidos ouça, nós não queremos 
que só os desejos da maioria se
jam satisfeitos, senão que os de
sejos da totalidade o sejam, e, por 
isso, queremos o ensino da reli
gião, como um direito d-e uso fa
cultativo e não de obrigação im
perativa; queremos o ensino de 
tôdas as religiões, de todos eis cre
dos: o da religião católica para os 
católicos: o da de Lutero, para os 
luteranos; o da de Allan Kardec, 
para os el'piritas; o da de Maho
met, para os seus adeptos, e as
sim por diante.· 

Foderã haver maior. liberdade. 
maior tolerância, maior respeito à 

. consciência alheia ? 

O SR. PRESIDENTE - AdVir+...o 
ao nobre orador que estã finda a 
hora da sessão. 

O Sr. Costa Fernandes (pela 
o1·dem) - Sr. P:residente, peço a 
V. Ex. a consulte à Casa se con
sente na prorrogação da sessão, 
por meia hora, a fim de · que o 
Deputado que estã na tribu.Tl<. 
possa concluir sua . brilhante orn
ção. 

O SR. PRESIDENTE - Vou 
submeter a votos o requerimento 
que acaba de ser formulado. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi aprovado. 
Continua com a palavra "o Se

nhor Adroaldo Costa. 

O SR. AI>ROALDO COSTA
(continuando) - Agradeça' à. éasa. 
a nfma. gentileza. e ao nobre 

Deputado, Sr. Costa Fernandes, a. · 
generOSidade de sua ·iniciativa. 

, . o ENSINO RELIGIOSO E A "nAMÇio 
JURÍDICA 

Finalmente, Senhores · Consti- _ 
tuintes, .nós não· vamos_ inovar 
coisa alguma no espiTito da Cons
tituição de 24 de 'f-evereiro de 1891. 
vamos apenas esclarecê-lo, exte-· 
riorizá-lo, se assim me passo ex
pressar, para que já_ não possa. 
ser deturpada ou sofismada a in
tenção do-legislador, a mens ze!Ji,$ 
do texto legal~ 

E' qu(l não vamos alterar coisa. 
alg'uma no espírito da Constitul
ção de 1891, porque ela já perriti
tia ·o, ensino facultativo de reli
gião nas escolas públicas, di-lo, 

. não eu, mas a torrente dos nossos. 
juristas, pensadores e estadistas 
do m:elhor tomo e ',cartel. 

Rui Barbosa, o primus inter 
pares dos· nossos constitucionalis
tas, e cüja vida foi um livro aber
to a ensinar direito a esta terra..
de tup!nambás, Rui Barbosa, Se
nhor-es Constituintes, não· uma, 
senão reiteradas vêzes, versou essa 
matéria, mostrando que a Lei da 
Separação, de 7 de janeiro, entre
nós, não foi uma lei de hostill;.. 
dade senão da necessidade de res
tituir à Igreja a sua liberdade, 
colifiscada pela lei do beneplácito,.. 
<lo padroado e do recurso à Co
rôa. No verdor dos seus· anos, em 
1883, por ocasião da reforma do. 
ens!no primãrio no Brasil, era a:o
sim que se expressava o genial 
baiano, no artigo 1.0 do seu Pare
cer jamais assás louvado: "0 en
sino religioso será dado ?elos mi· 
nistros de cada culto, no ediji.."io
escolar, se assim o requererem os 
alunos cujos pais o desejem, decla
rando ao professor". 

Depois, no Colégio · Anchieta,. 
· em Nova Friburgo, e -ma.!s tardE> 
no auge da campanha civilista; o 
insigne paladino de tôdas -as li
berdades demonstrou num dos Ian-

""Ces mais· (lmpolgantes de sua arre_: 
batadora eloqüência, à luz da exe~ 
gese do téito legislativõ - e· êle. 
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foi o principal fator, senão o au
tor único· da Constituição' de 1891 
- que, nessa matéri-a, a fonte 
aonde se havia ido desalterar a 
nação ·oraslle1ra da sua sêde de 
liberdade religicsa fôra a Consti
tuição AmeriCana, onde a Igreja 
está. separada do Estado; onde êste 
é também leigo, mas onde sepa
ração da Igreja do Estado e !ai
cidade . dêste não significam nem
significarão jamais hostllidade ou 
inim:zade entre ambos. 

Pedro Lessa, um dos maiores 
luzeiros que têm br!lhado em 
nosso SUpre~ Tribunal Federal, 
e que nem sequer a'l:llmlit:!a o li
v.re arbitrio, pois enstnava., d!o a.J.to 
de sua e:a.ted:ra, o mais compl~to 
deberm.iniS!Ilo !islco, orie<nt..ador de 
tôda a atilv1Jdade hl.l'li131na, versan
do · de '\liDa. feita a ma.téria, em . 
liv.ro que OO®s noo oonsul~OO 
com proveito, assim sentenciou:· 
"Se ·tôdias as .coDfissões ou religiões . 

. funda.ciaG nos princlpioo f'uro.da-
mentais d'O cristianismo, têm direi
to a uma prbteçáoo igual,· nunca se 
poderá oensw:ar o legisltl<i!or que. 
respeitando. o princVpio de 1gua~-· 
d:adle, propulsz.r entre nós o de
senvol!vimento. d'O catolicdsm.o; po.r
quanto devemoo dlzer d'êle o qu,e 
do· cristianismo em geral repetem 
frequentissimamente todos os bon:> 
pub];lclstas narte-americanos: re 

· não é hoje a nossa religião oficial 
ou legal é inquestionàveJmente a 
religião nacional do Brasil". 

Mas nós, Senhores Co:ostituinrtes, 
hão queremos ta-nto, se não exclu
si-vamente a igua·lJOO,d~ s..booluta, 
sem cHs!;!nção algluana, para. tôdas · 
as corufissões. Isto é o que que
remos; isto é o que pedimos. 

OUtra não é a lição ·c;re Araújo 
CaStro, de Felinto Bastos, de Pon
tes de M.l.ra.nda e, entre tantos O\.\-:-· 

tros, de João Pandiá calógeras, 
um dos maiores expoentes cultu
rais .contemporâneos. 

E, de acô"rdo com a opiniã.o de 
todos êsses, dois est.alt:1Wtas da. Re
púb:tiila, Graco Cardoso, em Ser-

• gipe, e o Presidente detta. A.ssem
bl.é1a, em Minas, decretaram o en-

sino religioso tal qual ora o plei
teamos. 

Antonio carlos, na véspera de 
assumir a suprema ma.gtstra.tun 
de sua terra, assim :falou: "o Es
tado leigo Jl[eta aos pais de !a'lXlllia. 
êsse ~nte a.spéotlo da. edu
cação infanti!; mas eu ente-ndo que. 
lhe é vedado ir abé ao extremo 
de proibir o ensino religioso nas 
escolas, dêooe que, em t;a;l sentido, 
se verifique o pronunciamento ex
presso e inil'Uidável_ dos que, pais 
ou tutores, r~ponãem d!lretamente 
pelo d~o dJ?. criaJ:lça.. Um 
povo, em cujo meio fal!he ou d.es
fa:leça o espírito religiooo, esJfá fa
dald:o a viver sem ideais, portanto, 
a exlstiT sem 'OS únioos JllÓ'Veis qu~. 
em verdade, j'IJS.ti!icam e nobilltam 
a. vid:a.". . 

Mas, pergÜntar-me-ão: Se ass~ 
era, por que mot!.v'O querem entao, 
agora, wn texto expresso de lei? 
E eu lhes responderei: Por uma 
razão muito simples: para que, a 
pretexto da inte1"!Pretação da lei 
se não venlla a fazer a deturpaçã.6 
da mesma le.t e porque a nação, 
:pela. SUI8. imensa maioria, s.ssim, o 
quer, como ;pela sua ime<nsa maio
ria, já. o quiz, por ocasiã.o da re
visão oonstitooional de 1925. Se. 
então, não passaram as emendas 
religiosas, não í'Oi por terem .tido a. 

· seu favor a maioria. do Congresso, · 
e, stin, por .não haverem logrado 
a maioria legal, prescrita no § 1.~ 

do artigo 90, do texto oonstituc!o-
nal, que exigia na.da menos de dois . 
terçós dos vot;os da Câm:ara e do 
Sena-do, e nós, na m.emorãvel .ses
são de ,3{) de setembro de 1925, 
não atingimos os dois têr9os, a~· 
nas por ·Uii112. d:l!eren.ça de 1 '1 votoS, 
tendo, entreta.nto, a. maioria es
magadora das düs.s casas d'O Con.
gresso. E queremô-lo, porque cn
tend.<emJOs não ha.ver ed'lreaçli.o só
lida e verdadci:ra. sem inStrução 
religiosa, n.!i.o haver moralidade 
sem rel!igiá.o .. 

Quem a quiser, sem. a. :eligião, 
que a tenha.; os que preferirem a. 
moral cívica que a &®tem. Quem 



acreditar na possibilidade da mo
ralid~ dos atos hUID:3.l10S sem o 
!fator religioso, que conserve a sua 
crença. 

·:Mas que não queiram dêle pri
var quando, de acôrdo com a ori
entação dos pedagogos, dignos 
dêss.e nome, dos estadistas e soció
logos d!e mérito, afi.rma.moo só s~r 
possivel a ed.IUcaçáo com.o obra. 
ess.enc:ia.Jmente religiosa. 

Redigido, portanto, assim, o dis
positivo legal: - "O ensino r-eli
gioso é ifaculta.tivo nas esrcolas pú
blicas, sendo, entrebanto, necessá
ria a perfeita comunhão de cren
ças entre quem o ministre e os 
pais ou tU'tores dos alunos, pa!o 
que poderão aqueles desi.gruir a. 
pessoa incumbida d:e min.istrá-lo'', 
teremos ·fei.:to obra duraJd.~a e 
útil. 

Só a religião é capaz de sopita:
na criatura humana a fôrça ma
léfica de seus inferiores instintos, 
e tendo sido o homem criruõJo para 

.Deus, só Nêle encontram a feli-
cidade. 

"EnsinemiOS, · portanto, à. criança 
a ·procurar e a encontra-r . o seu 
Deus e Criad'Or"~ 

(Muito bem; muito bem. Pal
mas. O OT'C140T é cumprimenta
do.)" 

Era o que tinha a: dizer relati-vamen
te ao assunto. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. 
Benicio Fontenele envia. à. . Mesa. o 
seguinte àiscurso para ser dado como 
lido: 

Sr. Presidente, releve-me V. EX.s-. 
que eu venha ainda. uma vez tratar 
de um a.sstmto já. tão ventil:a.eo nesta 
Egrégia Assembléia. Todavia, justi
fica;-se a insistência porque ela. con
substancia o interêsse urgente e ime
Cu:.i to das populações brasileiras. 

Não há. habitações .vazias nesta Ca
pital e em outra.s cidades brasileiras, 
acessíveis aos recursos ms.teria.is das 
classes pobres e médias, e talvez mes-
mo,. de c1SSfe5 mais abastadas~. · 

Os apartamentos são alugados para 
diversos fins, menos· para o de resi-

dência., haja visto as publicações da. 
nobre imprensa. 

A verdade é que existe unia gr.ave 
crise de habitação. 

Se o povo não tem para onde se 
mudar,· como se poee permitir ações 
de despejos, mormente para demoli

_ções? -Fui o autor do primeiro r~-
mento, sugerindo ao Poder Executivo 
medidas de proteção aos. inquilinos 
neste momento que atravessamos. ' 
Outros nobres Deputados, Srs. Pe
dras o Júnior, Campos Vergal, Domin
gos Velasco e Paulo Sarasate, pos
teriormen-te, s.:;_:}resentaram. requeri
mentos e indi.:a.ções com o fim · de 
acautelarem·· os interesses e para di
zer melhor os direitos das fa:milias ' . 
brasileiras, que constituem a . maio-
ria dos inquilinos em nassa. terra.. 

Mas as desumanas e drásticas ações 
de despejos continuam, como provam. 
os recortes de notícias dos brilh.a.ntes 
órgãos da-lmprerisa carioca; "0 Radi
cal" e o "Diário da Noite", que jun~ 
to à esta minha pálida oração. 

Dirijo daqui o n;teu a:pêlo ao Go
vêrno, cujos membros jã, fôr-S.m · pro
curados por mim e por diversos par
lamentares. A nova l:ei do inquili
nato foi prometida pelo Sr •. Presi
dente da República e pelo Sr. Mi
nistro da Justiça. Estendo o meu 
apêlo acs dignoo membros do Poder. 
Judiciârio, para que julguem e ·. de
cidam human-amente, nesta emergên
cia. As famfH:as não podem ser ati
radas ao sol ~e ao relento como essas 
da rua Senador Vergueiro n.o 151 e 
General Bruce, no · quarteirão com
preendido entre os ns. 2"70 e 300, 
composto de várias avenidas~ que são 
justamente mais de 100 famllias, que 

· devem sair por motivo alegado de 
demoli_ções para obra de vulto. 

Termino, ·perguntando · ao. Sénh.or 
Presidente, se já fci ·enviSido a.o Se- · 
nhor Ministro da Justiça o Reque
rimento n.o- 167, de 1946, qUe trata 
do assunto, assmado em prinieiro ··u
gar pelo mêlA. · ilustr-e -col-ega>Cs..mpos 
Vergal. · 
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& notícias da. imprensa, a que fiz 
alusão, são as seguintes: 

"0 Ra.di.car•, de 13 de junho de 
19411: 

"Um caso para (..,Delegacia de 
Economia Popular. 

Mais de vinte famílias ameaça
das de um despejo injustificável. 
Três donas de casa, as Sras. He- · 
loma Barbosa, Ilma Alves Pa-

. · chec<> e Laura. da. Silva., vieram 
à reda,.ção de. "0 Ra.di<:al", tra
zendo uma queL"l:a com endereço 
eerto às autoridades da. Delega
cia da Economia Popular. 

Ouçamo-las, pois: 

"Residem, as queixosas, CQm 
muitas outras fammas, à rua. Se
nador Vergueiro n. 0 151. Numa. 
perisão :fam\.J;.a,r, de propriêdadc 
da Sra. Aeir Jannuzzi. · Todos 
estão em dia., Rigorosamente· em 

·dia, com os ;üugueres, o gue não 
impediu, porém, que viessem a 
receber ordem de mudança. iDie
di3.ta.. Por· que.? Pol'qlre a. refe
l'idi~ proprietária resolveu vende
o imóvel a.o Instituto Central de 
Pesq-.USS.S, que se dispõe a cons-. 
truir, no local, um grande edifi
ll.:io. ~ claro que mudar, hoje 
em dia, é um caso muito sério: 
E assim, a ordem recebida não 
pode ser cumprida por exclusiva 
falta de ca.sas. Vai dai determi
nado cidadão, o contrutor Sal
gado, vem fazendo as ma.iores 
ameaças àquelas vinte :rammas, 

.afirmando que, se não mudarem 
até sábado, êle f~ 1a.erar todos 
os cômodos, jogando na .ruas os 
nióveis, os moradores, etc. Que 
fazer? · 

Desesperadas, a,quek.s Selilioras · 
"Vieram· trazer a 'sUa. justa. queixa. 
contra. tal ameaça, a "0 Ra.dieal''. 
·E nós, daqui; .mvia.mos a mesma 
para. o seu enderêço compeiiente: 
a ~ia. de Economia. Popu
·Iar." . 

"Diário da Ncnte" de 13 de ju
nho de 1946. 

"Ninguém encontrou ainda par4 
onde se mudar - Um apêlo 

às autorià<id.es competentes. 

É bem · aflitiva a situação em 
que se encontram os moradores 
de um grupo de prédios localiza
dos à rua. General Bruce núme
ro 298, com uma intimação de 
mudança que acabam ·de receber 
a fim de que os imóveis s€ojam 
demolidos para a construção de 
um único prédic., onde se:rã ins
lad·a uma fáblica. de tillltas. 

Ainda esta manhã., esteve em 
nossa reda,.ção o operário Jooé Al
ves dos Reis, que ali reside com 
sua éspõsa, o qual nos solicitou 
a publicação de um 21pêlo às au
toridades competente no sentido 
de que seja. prorrogado por mais 
alguni tempo o prazo pa.ra. mu
dança que lhe foi dado, bem como 
aos denia.is moradores, pois que 
com a atual crise de habitação 
ninguém encontr·a. para. onde ir." 

. ~a.. a~ o que eu desejava ndu-
Zlr. (Muzto bem.' · 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora do Expediente. Passa-se à 

' 
ORDEM DO DIA 

Comparecem mais :1.43 Senhores 
_Representantes: 

Partido Social -Democrático 

Acte: 

Castelo Branco. 

Amazonas: 

. .Alvaro Maia. 

Pará: 

Magalhães . Barata. 
Dusrte de Oli.veira. 
Lameira Bittencourt. 
Moura. Carvalho. 

Maranhão: 

Clodomir Cardoso. 
Vltorino Freire •. 

• 



Odilon Soares. 
Luis Carvalho. 
Afonso Matos. 

Ceará.: 

Raul Barbosa. . 
Rio Grande do Norte: 

Dioclécio Duarte. 
Mota Neto. 

~araiba: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 

Novais Filho -
Agamemnon · Magalhães. 
J.arbas Maranhão.. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Silvestre Péricles. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Aloisio de Castro. 
Etmápio de Queiroz. 

Espírito Santo: 

Atilio Vivaqua. 
Carlos Lindemberg 
Vieira de Resende. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. . 
Brígida TinÕco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Vala.da.ret. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra.· 
Joaquim Libâ.nio. 
Augusto Viegas. 

' 
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Gustavo Capaliema. 
Olinto Fonseca. 
Milton Prates. 

São Paulo: 

Martins Filho .. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vídal. 

. Honório Monteiro. 

Goiás: 

Diógenes Magalhães. 
Caiado Godói. 
Guilherme Xavier .. 

Mato Grosso: 

Argemiro Fialho. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. · 
Munhoz de Melo. 
Aramis Ataide. 

Rio Grande do Sul: 

GetUlio Vai·gas, 
Gaston Englert. 
Brcchado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 

, • Pedro Vergara. 
Baiard Lima. 

·União Democrática Nacional 

~ará: 

Agostinho Monteiro. 

Piauí: 

José Cândido. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
• 

Beni Carvalho. 
Leão Sampaio. 
Alencar Ararlpe. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira. de Sousa.· 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 



;~aiba: 

"V'ergniaud Vanderlel. 
José Gaudêncio. 
.João Agripino . 
.João 'úrsulo. 
Fernando Nóbrega. 
<Jsmar Aquino. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
.João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

:Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 

Serfiipe: 
' 

.I..-eandro Maciel. 

. Bahia: 

Otávio Mangabeira. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
.João Mendes. 
_1\.!berico Fraga. 

Distrito .Federal: 

EarnHton Nogueira. 

Rio de Janeiro: 

Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

Gabriel P.assos. 

Mato Grosso: 

. Vespasiano Martins. 
Dol9r de Andrade. 

Santa Catarina: 

Tavares d'Amaral. 
·Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiuti. 
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Partiào Trabalh.i:Jta Brasileiro 

Bahia.: 

Luis Lago . 

Distrito Federal: 

Benjamim Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Antônio Silva. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

Leri Santos~ 
Esequiel Mendes . 

. São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Romeu Fiori. 
Berta Condé . 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande tio Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Bra.s1Z 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distritó Federal: -

Carlos Prestes. 
João Amazcnas. 
Batista Neto. 

Rici de Js.neiro: 

Claudino ·Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 

José Crispim. 

Rio Grande do Sul: 

Trifino COrreia. 

Partião Republicano 

Pernambuco: 

Sousa. Leão. 
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Ser~pe: 

· Durval Cruz. 
Amando Fontes .. 

Minas Gerais: 

Dá.niel Carvalho. 
Artur Bernaxdes. 

. Paraná: •. 

Munhoz da Rocha o 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro :Mendonça. 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 

Bahia: . . 
Teódulo Albuquerque. ,. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

O SR. .JOAO HENRIQUE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
. ordem. 

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

O SR. JOAO HENRIQUE- {Pela 
,ordem) Sr. Presidente, pedi a ~la
vra para apresentar à Mesa um re
querimento que passo às mãos de 
V. Ex.a. · 

Minha inten;:ão é trazer uma pa
lavra de defesa à classe dos pecuaristas 
do Brasil, tão injust-amente acusada 
por um dos grandes órgãos da impren- / 
sa desta capital, órgão que lemos e ad
miramos, e porisso mesmo sentimos 
a injustiça da opinião por· êle endos
sada., a respeito do relatório apresen
tado por um ex-diretor do Bsnco do 

·· Brasil. Dêsse relatório, cujo trechos 
foram publicados agora, tive conheci
mento _há tempos pela leitura que me 
fêz o Sr. Presidente do Banco do 
Brasil. 

NãO·. extra.nho a optntão injusta de 
um órgão da · imprerisa àiá.r.a desta. · 
capital. porque é Com. tristeza que 
todos nós, representa.utes ·do· Erasn 

central, reconhecemos sar ela o dogma. 
o crédo seguido pela presidência àõ 
Banco do Brasil, dirigindo uma po
lítica econômica visivelmente errada. 

O Sr. Welington Brandão - Per
feitamente. 

O Sr. ·Plínio Barreto - Conviria 
que êsse relatório fôsse trazido ao co
nhecimento da Assembléia. 

O SR. JOÃO HENRIQUE - Se há 
no Brasil, em matéria. de economia 
rural, assunto que mereça o amparo 
dos poderes públicos e o elogio de 

o todos os brasileiros é o financiamento 
pecuário, que elevou a nível bem alto 
a nossa situação nêsse setor. 

Com o requerimi'lnto a que de ini
cio me referi, quero fixar principal
mente o seguinte: o financiamento pe
cuário não vem beneficiar a meia 
dúzia de magnatas . 

o Sr. Welington Brandão- Muito 
bem'. 

O SR. JOÃO HENRIQUE - O be
neficio estende-se a roUbares de brasi
leiros pobres. vem trazer como que 
uma socialização da pecuária, tirando 
das mãos doS ricos o privilégios de 
ter boxn gado, Par& fazê-lo comum a 
todo criador . 

O Sr. Welington Brandão -Muito 
bem. 

O SR. JOÃO HENl;UQUE ·-Não es;_ 
queçamos a finalidade social do fi
nanciamento. :S uma injustiça dizer-se 
que constitui eScândalos. _O financia
mento·, da pecuária foi obra· de bene- · 
merên.cia, que merece ser continuada. 
· O Sr. Weli?Lgton Brandão· ~ Bôbre 

n. qual falaremos quando cessar a pre
ferência dos assuntes constitucionais~ 

O Sr. Màgalltães Pinto- A finali
dade onde está. certa, mas o financia
mento ioi desvirtuado. 

O Sr. Toledo Piza. :- Caiu na es- · 
peculaçã.o. 

O SR. JOAO HENRIQUE - NãO 
foi desvirtuado ne!Jl caiu .na especula- · 
ção. 

O Sr. Magalhães Pi-nto- caiu na· 
especulação. F'a.ço essa. . afinnaç_ãQ. 
po~ conheço os fatos. - . · 

O SR. JO.AO l:IENRIQUE - ··E~· 

de adnlir'al"- ~ue ·um Representante do· 
Estado de · :Minas · ouja populáçio se 



dedica em grande parte à pecuária 
venha. fazer afirlnaçã.o desta natu
reza. O máxinio que se _emprestava 
p<r um reprodutor a quantia de Cr$ 
18.QOO cruzeiros. 

O Sr. Welington Brandão - Não 
pode haver dúvida alguma. 

O S.."J:t. JOAO ~QUE - Nin
guém poderia comprar touros de cem, 
duzentos e trezentos mil cruzeiros, 
com o produto de financiamento. · E' 
assunto já debatido nesta Casa e não 
estou d'izendo nenhuma inoovaçáo ... 

O Sr. Welington Bran~o - A êle 
volta.:remos, .quando _cessar a prefe
rência da matéria constitucional. 

O SR. JOAO HENRIQUE - O fi
nanciamento não fêz o en.silhamento 
oo gado. Teve finalidade · econômica
Social . e é injustiça dizer o contrário. 

O Sr. José Bonifácio - Foi desvir-
tuado. -

O SR . .JOAO HENRIQUE- Não 
o foi. Pravarei com números e é jus-· 
tamente êste o objetivo do meu reqÚe
rimento, que trago à Casa, afim de 
que o Goyêmo informe quantas pes
soas, quantos criadores, quantos mi
lhares de -poou:aristas foram benefi
ciados com êle Dett--pa-se infeliz 
mente a questão, econômica por exce
lência, .llor motivos faciosos. E' um 
procedimento resultante de nosSa de
feituoSa. cultura politica, ·que não sa
be enéarar os asuntos econômicos aci
ma dos partidarismos e diferenciá
los de outros tantos, dentro doo res
pectivos amb!ente;s. <Muito bem). 

o Sr. JaZes Machado - Os escân
dalos denunciados naquele relatório 
são uma verdade. Isso, porém, não 
influi; nem exclui ... 

O SR. JOAO ~QUE - V. 
.. Ex. a n?.o tem razão. Tudo é uma. in

verdadé. 
o Sr. Welington BrandãO - o no

bre Deimtado Sr. Jales Machado é 
um ~amigo da. onça .. dos pecuaristas. 

O ·sR. JOAO EENRIQUE ,..- Fala· 
se · pr<lpÓ.sitàdamente em bllh6es de · 
cruzeiros, para. õa.r . aparêDCis.s da -in
flação •. o • relatório . é. um amontoa
do_ ti_ ~dos. E t.amhém de inver~ 

dades. Refere que ao Estado de Mi~ 
nas Gerais foram emprestados 850 
milhões de cruzeiros e ao Triângulo . 
·mineiro dois biliões de cruZeiros. 
Cóino é possíve} ao Triângulo Mi
neirc, uma fração de Minas Gerais, 
ter um empréstimo de 2 blliões, quan
do o todo, o Estado ·~ Minas Gerais 
teve a::-enas 850 milhões? 

Se dividirmos a quantia empres
tada pelo Banco do Bra3il pelo nú
mero de rezes de nosso rebanho é ate 
irrisório! caberão 75 cruzeiros por 
cada rez, preço com que, nesta capi- .
tal, nem se compra um perú! (Muito 
bem. Risos.) 

Não é possível dizer que financia
mento feito nessa base seja provoca
dor da inflação ou do encilhamento 
do gado. 

E é justamente êste o sentid.o do_ 
meu requerimento, dirigi.do·a V. Ex.a, 
Sr. Presidente, para que o Banco do 
Brasil preste informações, a fim de 
se provar o acêrto da politica eco
lliÔIIlica do financiamento e sugerir 
20 honrado Sr. Presidente da Re
pública, que continue na antiga di
retriz, porque o Sr. Guilherme da 
Silveira está errado na sua politica 
atual. Quero asseverar isto, na qua
lidade de homem conhecedor da 
pecuária no país, e, principalmente, 
como representante de um Estado pe~ 
cuarista. 

Precisamos, Sr. .Presidente, modifi- "" 
car a politica errada do Sr. Guilher
me da Silveira, se quisermos salivar 
uma grande riqueza nacional. <Muito 
bem; muito bem: Palmas.> 

O orador envia à Mesa o se
guinte:-

REQm:Rili!ENTO N.0 226, DE 1946 

Solicita informações do Po
der Executivo sôõre jinancl.a
men.tos pecuários de palor até 
Cr$ 500.000,00. e o número de 
peisoas que os realizaram~ . 

Requeiro que a mesa da Assem.; 
bléia. Constituinte sollcits ao Dire-. 
toi' do Banco ·do Brasil ·as segumtes · 
i:lfa.'·ma.ções com .. uigência,: 
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1.0 ~. qual o número de pessoas que 
fizeram flnancismento pecuário em 
todo ó pais; · / 

2.0 - qual o número de financia.
mentos pecuários de valor até Cr$ 
500.000,00; 

a:o - a. quanto monta a. soma. ·dês- · 
ses financiamentos pecuãrios ~e va
lor até Cr$ 500.000,00; -

4.0 - qual à . soma. de financia
mentos pecuários feitos a pessoas re
sidentes no Triã.ngulo Mineiro; . 

5.0 - qual a soma. de ffna.nciamen
.,. tos pecuários feitos em todo o pa.ls. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - João Henrique. 

A imprimir. 

O SR. LAURO DE FREITAS 

idéias democráticas só .tinh~ em 
mira conduzir nossa pátria.· pãre. o 
rumo seguro das liberdades publicaS 
construtivas. 

Não faltaram então, arruaças; pet"
seguiçóes, humilhações . de tôda ordem 
para alguns dêsses brasileiros ilustres, 
dentre os quais eu quero, nêste ins
tante, fazer sobressair a grande figu
rá de um educador, '"primus inter 
pares" - Anísio TeiXeira. · 

O Sr. Luiz Viana - V. Ex_t. tem 
tõda a razão, porque o _:Dr. Anfsi~ 

Teixeira, cuja inteligênciá: e cultura 
todos admirãmo5, foi uma das maiores 
vitimas das persegw~ desenCadea
das às vésperas de se inaugurar a 
ditadura no Brasil. 

Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem,. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lai'Ta o nobre Representanté. 

O SR. LAURO DE FREITAS (Pela 
ordem> - Senhor Presidente, ainda 
sem a prática parlamentar devida eu 
me traçara, nesta. augusta Assembléia 

O SR. LAURO DE FREITAS -
O seu amigo de pristimas eras, co
nhecedor como ninguém do seu cará.

' · ter sem jaça, de sua cultura invul
gar, de seu talento brilhante, de seus 
'sentimentos de solidariedade humana, 

. ' a norma de ouvir atenciosamente as 
explanações doutrinárias dos expoen
tes em matéria constitucional, para, 
no momento . oportuno, poder votar a 
Carta Magna de conformidade com 
minha consciência e dentro dos prin
cipias básicos. que julgar por bem de
fender. Mas sinto,;.mé' no dever de 
al;Jrir um parêntesis nesta oportuni
dade. para pedir a atenção desta Ca
sa, sede indevassável das liberdades 
públicas c das instituições democráti
cas - a fini de, por alguns minutos, 
roubar-lhe o precioso tempo, nesta li
geira exposição que. me há de ser per
doada. 

Quando ainda na. era anterior a 29 
de outubro passado, por fins do ano 
de 1935, agitara-se e toma.ra corpo 
em nosso pais o problema social, um
dilema, não sei porque, se estabelecera: 
quem não era fascista, por fôr~. de
veria ser considerado ·comunista. Co
mo que por encanto não deveriam 
mais existir no Brasil democratas sin
ceros. mesmo aqueles ba.ta.llladores 
convictos, que na imprensa ,em artigos 
doutrinários, ou em livros repletos de 

. de seu espírito de brasilidade e de de
votamento & -causa pública, ..,.... eu me 
sinto muito bem, Senho:r Presidente, 
em poder proclamar nêste instante 
seu nome impoluto e sobejamente co
nhecido no Brasil e ·no estrangeiro, 
para declarar a. esta egrégia Assem
bléia Constituinte que Anisio Teixeii"a, 
ontem repudiado pelo poder- públi-

. cõ, tendo seu nome a.tassalhado, seus 
direitos de professor esbulhados; seus 
livros queimados, foragido para evi
tar uma prisão injusta, ainda agora 
vem de honrar nossa grande Pátria, 
pela alta distinção que lhe fôra. con
ferida e aceitara, de Conselheiro de 
~Educação das-- Nações Unidas, com 
sede em Londres. 

O Sr.. Leandro Maciel - O Estado 
Novo, entretanto, impediu que Anisio 
Teixeira continuasse a servir ao Bra
sil. (Apoiados) . 

O SR. LAURO DE FREITAS 
Sr. Presidente. não encerra qUalquer 
côr partidária, nem caráter · pe&soal · 
o que eu me permito de prop&- a_ 
esta Casa. qu~ é do povo· e · ondé não 
devem. por isso mesmo· falte.r>OS ·sa.
lUtSres princípios de , jllSt;iça. e' de es
timulo àqueles que bajàni. trà.b&lha-

• 
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do. pelo -Brasil, com devotamento e 
sinceridade . 

. Não s_eria possível nem necessário, 
mesmo, localizar nêsses poucos minu
tos que disponho a grande figura de 
Anisio . Teixeira e sua. .imensurável 
obra educacional. 

Mas . é possível sim, e sem dúvida 
oportuno. aplaudirmos e congratular
mo-nos com essa honrosa investidu
ra que as Nações Unidas, para gáudio 
nosso,. vieram ·de cometer a. êsse pa
tricio -insigne. · · · 

E assim eu venho pedir à Assem
bléia Constituinte que se digne de 
apreciar e de deliberar sôbre o ·seguin
te requerimento que tenho a. honra de 
apresentar à Mesa: (Lê> 

"Requeremos que a Assembléia ·Na
cional Const~tuinte se digne de mani
festar em ata sua satiSfação e apl.àuso 
pela. honrosa investidura conferida ao 
grande educa•dor .. brasileiro, Anisio 
Teixeira, no alto pôsto de Conselheiro 
de Educação das Nações Unidas." 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. -Lauro de Freitas. -Clemente 
Mariani. 

Era. o que tinha a diZer. <Muito 
bem; mu,ito bem.) 

O SR.. PRESIDENTE - Vamos· 
passar à matéria da Ordem do .Dia. 

. Tem a palavra o Sr. Paulo Sarasate, 
primeiro orador inscrito. 

· O SR. PAULO SARASATE - Se
nhor Presidente, Srs. Representantes, 
não é, a rigor, um discmso, senão a 
defesa de algumas emeridas com que 
me proponho contribuir, na medida 
das minhas possibilidades, para a 
mel:hor armadura de um dos capitu
les do projeto constitucional subme
. tido à consideração desta Casa, o que 
me trãs no :momento a esta t..-:ibuna, 
reergujda pelos bons patriotas, em 
·homenagem às · trádições parlamen
tares do Brasil e às aspirações de
mocráticas de seu povo, tribuna .onde 
pontificaram os valores . culturais do 
passado e por onde têm transitado 
hoje, · brilhando e rebrilhando, ful
~o ·e refulgindo,. as expressões 
mentais .do presente. 

. . · ~tes. porém, de penetrar objetiva 
. -e eoncrets:mente- no exame da ma
tér.ia. a. ~ndar, que é o capítulo 

-~- úmci~~alismo .público, .é de . meu 

agrado iD.sistir, reafirmando declara
ções que tenho -feito em outras opor
tunidades, no ponto de ~ta de aue 
ceiDSuras não merece a C<mrlsSã.o 
Constitucional pelo fato de haver 
trazi'do a plenário um projeto que se 
está considerando e--xcessivamente lon-
go. . 

Muitos defeitos deve ter, Srs. Re
presentantes, o projeto mcdela.do pe
la Comissão dos 37 - e os tem ne
cessá.ri.a. e inevitàvelmente, sobretudo 
creio éu, à falta de um ante-'!)rojeto 
que servisse de fundamento à sua ta- -
refa e à ausência de uma diretriz 
preliminar que traçasse a · orientação 
·a seguir no seio daquele pequeno cor
po legislativo. Mas não seja pela ex
tensão da obra que se acusem os 
obreiros. · 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Mesmo 
porque a Constituição não é zebú 
cujo tam2llho se mede pelas ore-. 
lhas. . . <Rtsos) • 

O SR. PAULO SARASATE- Fa
lando, Sr. Pres1dente, não faz muitos . 
dias, em face cêsse microfone, a pro
pósito dos problemas econômicos do 
nordeste - e valho-me do eilsejo pa
ra, teste'munhar à egrégia Comissão 
Constitucicpal, da qual vários e ilus
tres membros conced-em a atenção de 
ouvir-me, o reconhecimento e a gra
tidão do puvo nordestino, ·através de 
minha des.pretenciosa palavra, por 
ha.ver aceito integralmente as suges-. 
tões> que fon:nulei desta tribuna, em 
defesa daquela distante mas sempre 
queridá regiã.o de nossa pátria - fa
lando - dizia eu - não faz muitos 
dias, em face dêsse microfone, sus
tentei o ponto de vista de que não 
devemOs af-errar-nos, de que não de
vemos j úngir-nos· por assim' dizer, ao 
preconceito das· Constituições .sinté
ticas, por amor do · tradicionalismo, 
em detrimento· de problemas essenci
ais de nossa pátria e da irreprlmivel 
evolução das conquistas sociais e 
econômicas. 
·O Sr. Agamemnon Maga:Oziies -
~ que V. Ex,"' .atribui a necessidade 
déssas minúcias em nossa Constitui
ção? 

O SR. PAULO SARASATE- Ao 
interêssse de COITesponder as aspi-. · -
rações·. nacionais, ·que devem predo
minar, em qualquer hipótese,- na fei-: 
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tura. de uma. Carta Constitucional 
democrática. . 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
Concordo com V. Ex.a; o interêsse 
cultural seria um dos elementos de 
uma. Carta mexamente normativa. 

O SR. PAULO· SARASATE - O 
simples interêsse cultural, isto é, o , 
interesse de elaborar uma Constitui
ção nos moldes culturais do passà.do 
pode acarretar . gran,des males ao 
Brasil, se colocado, :preFminarmente, 
êsse interesse sôbre os inte.rêsses xe-

. ais de nossa pátria, que são os so
ciais, econômicos e, sobretu'do, os de
mOClráticos. 

O Sr. Aga:mem:non Magalhães -
A minúcia não vem do interêsse, e 
sim, do temor sul-americano contra 
ó poder; dai, todos o d!spos~tivo.s-- de 
segurança. 

O SR. PAULO SARASATE- Nes
se ponto. estou de inteil"o acôrdo com 
v. Ex.s., pois a minúcia ein muitos 
casos vem do temor não ao poder, 
propriamente, mas aos abusos do po
der .. E o pOder, infelizmente, causa 

· arrepios a todos os brasileiros, re
. ceiosos de que êle seja usado em de;. 
trimento, em prejuízo da causa na
cioalal. Os exem:plos são tantos, e 
todos nós os conhecemos, que não 
devemos perde:r a oportunidade de 
obviar os excessos do poder quando 
dispomos de fôrÇa bastante para. 
apor a êsses excessos os contrapesos 
constit'.icionais, que no momento de
pendem de nossa C3.Jl)acida.de de 
ação. 

o Sr. Nestor Duarte - Existe uma. 
solução: mudar de regime,' adota!' o 
parlamentarismo; mas nós noo acos-. 
tumamos ao. presidoocialismo ..• 

O SR. PAULO SARASATE - Não 
teri.ciona.v~:,~. entrar nesse ten-eno. Mas 
posso dizer a v. Ex. a que, adepto do 
_parlamentarismo, estou convencido 
de que a sua. causa. ai.n<ia desta vez 
:não será. vitoriosa no Brasil. Não gos
to de agir platonicamente e, por· isso, 
rendendo-me à evidência. doS fatos -= 
porQ.ue · a maioria deSta Casa é pre
sidencialista. - penso que não nos 
devemos limitar a. meros J>l'Otestos 
contra o preidenci8lismo, mas obter 
dos seus defenso:res tôdas a!s ce>nces
sões· qne poS.sam fazer ,no rumo do 
pa.rla.mentarú!mo. Essa, a. minha con• -

vicção, da qual não vejo razões prá
ticas para me afastar . 

o Sr. Nestor Duarte, - Para nós, 
seria desprazeJ: se não contássemos 
com tão ilustre companhia na causa. 
parlamentar. 

O SR. PAULO SARASATE -
Muito obrigado a. V. Ex. s.. 

Sr. Pl'esiden-te, :c.ão Íne quero alon
gar mais nesse terreno, pois o .obje
tivo que ·me trouxe à tribuna. foi 
emendar o capitulo do funcionalismo -
público, que, por um defeito de téc
nica, não co.rresponde integralmente 
às necessidades e interêsses da classe. 

Mas dizia eu, aludindo à opinião, 
aqui expedida., de que não nos õ,eve
mos ama.rar. ao. preconceito das Cons
tituições · sintéticas. não ter· encontra
do motivos até agora que dela me de
movam. E a. prova de que a razão se 
inclina. a favor dêsse ponto de vista 
é que :a douta Comissão Constitucio
nal, que deve representar a. média· das 
opiniões, desta; CaSa., .não pôde fngir 
à. contingência de seguir a êsre res
peito os rumos que lhe foram dados 
pela Constituição de 1934, Constitui
ção rasgada, Constituição vilipendis.
da.. mas sempre, uma. boa, uma ex
celente Constituição pa.ra o momento 
em que foi elaborado (Muito bem.) • 

Faz poucos dias, um ilustre repre
sentante da Pa.raiba. · defendendo 
:ponto de vista. cookário p;o. meu, 
lembrou as pala:vras proferidas pelo· 
emérito constitucionalista· Sr. João 
Mangabeira àcêrca da projet<> de 
1934~ segundo as quais iríamos ter a 
Constituição mais extensa do mundo. 
1\fa.s é de recordãr também, S:s. Re
presentantes, -. e eu o faÇo neste 
instant.e, - as judiciosas palavras 
CQlll que o preclaro braSlleil"o na 
mesma ~rtnn!dade, defilliu o se11 
pensamento sôbre as constitui!:ÕeS 
resumidas. Disse êle textualmente 
(Lê):: 

"Jâ passou G tempo das CODS'
tituiçóes sintéticas, curtas e obS
curas, como queria Bona.pa.rte. 
Tôdas as novas Oonstituiç()es 
abrangem direitos e . interesses 
que se não ·representavam . nas · 
.antigas. O cam'po da ma.tél'la.. 
constitucional se dilatou com. as 

· transfarinações -econõmiea.s ·do 
mundo. ·Só a ignarâ;ncia ~ (---, !lo
tai beni - ) só a igD.orância. po-
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deria hoje restringir uma Consti
tuição às raias da orga.niza.ção 
das Poderes do Estado e das ga
ll"antias enumeradas na. famosa 
Declaração que constitue o credo 
egoístico do individualismo bur
gues". 

Ora, meUs Senhores, se é essa a 
realidade, a tangivel ·realidade dos 
nossos dias, não compreendo como se 
pretenda - e nesse equivoco laborou 
talve., o gr81Il.die jurisconsulto bai
ano - não compreendo repito como 
se tencione delimitar 'o camÍ;lo de 
un:a Const~tuição, aprio:risticamente, 
a esse ou aquele número de artigos 
e parágrafos, pelo simples interêsse, 
P~la ~era :Pz:eocupação de que ela 
nao SeJa a ma1s extensa do mundo ... 
Outra deve ser, inequivocamente a 
medida das nossas preocupações. ' se 
há novos direitos a assegurar, se há 
noyas garantias a presciever-, não 
ve~_como d_eixar d~ incluir essas ga
ran was e esses direitos, . de.s&'>SOm
bradamente, corajoSamente no te.x
to . C01JStitucional: Mesm~ porque, 

· como lembrou ante-ontem naquela 
luminosa tarde parlamen~, o meu 
prezado colega Sr. Nastor Duarte, 
o direito público, .sobretudo o di:'eito 
constitucio.n.al, tem de se amoldar às 
necessidades ambientes, e, amoldan
do-se a essas necessidades, submeten
do-se a tais reclamos. tem· de ampliar
se,_ t:m _de evoluir, impulsionado pelas 
eX1genc1as da hora pres~te. 

·O Sr. Alberico Fraga - v. Ex. a 
~deria sustentar que o dircito COl!Sti
o<.::cion-al é, dos ramos do direito o 
•. 'enos estável. ' ' 

O SR. PAULO SA..~ASATE -
Muito o·brigado pelo aparte de V~ Ex" 
que está de acôrdo- com as minhas 
cOinSideraÇões. 

· O Sr. Freitas Cavalcanti - o in
cenveniente . não será elaborar cons
tituição extensa: é que se insira no 
texto· constitucional matéria st.-pérflua 
No mais, é absolutamente certo que 
~ faça Constituição sem a preocupa
ção de_ torná-la extensa. 

O SR. PAULO SARASATE - E' 
essa - exat.amente · â minha tese. -A 
matéria supérflua deve ser natural- · 
mente· celiritinada, - e seria. infanti
lida<i~ até pensar o contrário, .- por
que matéria . supérflua não deve .fi-

gurar numa Constituição. Mas não 
devemos deixar-nos dominar pelo 
terror -pânico de uma. Constituição 
extensa, quando há direitos a sus
te~tar e garantias . a prescrever. 

Se o direi!;{;> constitucional progride 
se o direito constitucional, como os 
demais ramos do direito, e mais que 
qualquer dêles - como aparteia o 
nobre colega Sr. Alberico Fraga, - é 
direito em .perpétua evolução, se as
sim acontece, meus Senhores, cumpre 
a nós outros, Constituintes de 1946, 
seguir nesse pasSo as diretrizes dos 
Cc.nstituintes de 1934. Se o Direito 
Público evolue, se o Direito Consti
tucional se dilata, o que devemos fa
z-er é aquilo que tem acontecido como 
contingência inevitável em tôdas as 
Constituições modernas: incluir na. 
1-:.ossa Constituição todos os dis:positi
vos que visem realmente ao bem pú
blico e âs necess~d:~des sociais do . 
Brasil. 

O Sr. Plínio Barreto .- Desde que 
seja matéria Constitucional; não 
sendo, não deve figurar. 

O SR. PAULO SAR.ASATE -
Passarão a constituir matéria consti
tucional todos aquêles princípios bá
sicos de outros ramos do direito, que 
pelas necessidades do momento de
vam ser incor:porados à lei funda
mental ·do país. 

o sr. Al,;omar. Bareeiro __;.. Além 
disso, se ao tempo da Constituição· 
Norte-americana, o Estado era ape
nas um Estado geintio, hoje hipertro
fiou sua ação . intervencionista. Há 
mr.is da. um sécUlo, a complexidade 
dos assuntos decorrentes dessa evolu
ção, exigiu· maior regulameJJ.taçãO, 
maior número de ãispositivos. 

O SR. PAULO SARASATE - Aos 
que pretendem circunscrever G- con
ceito de matéria constitucional, eu 
pediria que me provassem não ha
ver a Constituição de 1891, dada 

· como paradigma de .sintese no Bra
sil, deixado de conter dispositivos de 
Direito Privarlo. A Constituição de 
91, como me lembrava há Jpoilco o 
ex-presidente do Instituto da Ord~m 
dc·s Advogados, . professor Haroido 
Valadão aludiu até à 'Propriedade das 
marcas de fá;brica. · 

o Sr. Plínio Barreto . - O que fol 
êrro. 
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O SR. PAULO SARASATE - Não 
foi propriamente um êrro. ~o será 
se ~ Constituição de 46 reprodUZir 
aquêle preceito da Carta de 91. se 
esta o adotou foi porque a garantia 
das marcas de fábrica era assunto 
da atualidade, nos pródiomos da Re
pública, en!(luanto hoje é matéria do 
passado e deve ser des:prezada para 
dar lugar a novas matérias, que de
verão penetrar na órbita constitucio-

' nal co~duzidas pelas exigências do 
momt)nto. 

-.-" 
O · Sr. Alioma,r Baleeiro - Como 

aconteceu na Constituição Norte
Americana, onde haJVia dispositivos 
a respeit() de índios, de escravos ... 

O SR. PAULO SARASATE - Só 
admito hoje em dia Constituição sin~ 
tética numa hipótese: a em que se 
apega o eminente professor Sampaio 
Dória. Isto é, a hipótese das leis or
gânicas com a qual •ncorda o nobre 
sub-lida- da União Demoorática Na
cional, Sr. Prado Kelly, nome que 
declino com a· . maior simpatia e, o:· 

· respeito que s. Ex.a. merece •. Só 
nesse caso compreendo uma Consti
tuição sintética. Mas essa técnica é 
perigosíssima, porq~ sabemos, pelo 
próprio projeto, C()mo é demorada a 
elaboração legislativa, e desta."'te, 

' como ficariam as leis orgânicas re
t'ardadas, com evidente prejufzo para 
os direitos e garantias que pretende-
mos tutelar. • ··, 

Quero lembrar,. por outro lado, cl
tando uín estudioso da matéria, que 
não é :possível deixar -· êsse é pon
to essencial - (lê) "não é possível 
deixar à versatilidade e à inseguran
ça das leis ordinárias que cap:r:icho
samente se modificam (sobretudo no 
Brasil) a disciplina de determinados 
institutos ou princípios". 

Não é justo, completo eu, que num 
pais de educação política retardada, 
como o nosso,· onde só a prática efe
tiva. sistemática, continuada da ver- · 
dadeira democracia dará aos nossos 
homens, em seu conjunto, o espírito 
público de que tanto care!'emos pa
ra a regularização dos métodos e 
processos de govêmo, não é :possível; 
repito, num pafs como o nosso efu 
tais condiÇÕes, abdiquemos- prerro- · 
ga~vas :de s.tend~r na Constituição a 
eXJ.gênc1as indecliná.veis do momento, 
:para sujeitar às flutuações do Legis-

la.tivo comum, em cuja esfera, diga
se a vel'ldade - não pOde existir. a1n~ 
da êsse "tonus'.' de especial severidà-. 
de, merente, apesar de todos os pe
sares aos Parlamentos Constituintes, 
a missão de assegurar certas conquis
tas, incol'lpOradas ou por inoo~ 
ao patrimônio coletivo e que,· pela 
extensão de seus efeitos, ni?,o podem 
nem devem permanecer à margem 
do· nosso estatuto básico. Estão nes,
se caso aquelas garantias que a 
Constituição de 1934 e leis posterio
res concederam ao funcionário públi
co, essa algumas vezes malsi!1ada, 
porém, eficiente laboriosa nlasse d~ 

construtores do progresso nacional, 
garantias, repito, que a Constituição 
de 34 concedeu ao funcionário e que 
o projeto da Comissão deixou no ol
vido .. E por que sucedeu isso no Pro
jeto? 

Por um motivo óbvio; porque êle se 
sujeitou, nesse capitulo, ao antepro
jeto do Professôr Sampaio Dória, •O 

qual admitia· as leis orgânicas, en-
quanto que o projeto da Cc.missão 
Constitucional não ·as a.õ.IID.te. ·E se 
não as admite, o lógico seria que am
pliasse o texto, para não incorrer nas 

. omissões que pretendo. corrigir. · 

o Sr. Plínio Barreto - A sugestão 
das lfis orgânicas não é· de SampaiG 
Dória, mas de Rui Barbosa. 

O SR. PAULO SARASATE - Não 
afirmei que !ôsse. o que disse foi 
que p ante-projeto Sampaio Dóri:::. 
sugeriu essa. orientaÇão. 

O capítulo do projeto apenas repe
te, quanto ao funcionário público, ex
ceção de um dispositivos artigo por 
artigo, ipsis Zitteris, o ante-p?ojeto 
Sampaio Dória. 

No entanto, não deveria ter acon
tecido assim como frisei, porque as 
Constituições sintéticas é que podem 
admitir leis orgânicas complementa
res, e a. Comissão dos 37 não seguiu 
aquele caminho, não admitiu as leis 
orgânicas e, conseqüentemente, ore
f-erindo o rU!Ilo das constituiçÕeS 
a.naliti.cas, que muitos críticos a.pres- · 
sados estão chamando- "derramadas"' 
- como se o Brasil não fõsse um 
pais de derramamentos..... , 

O Sr. Acúrcio Tõrres · --:- Ai estou 
de a.<:âr:do com v. Ex. a. 
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O SR. PAULO SARASA'IE- .... 
não poderia. ter acompanhado o an
te-p.:r.ojeto refe:rMo. 

O Sr. ACúrcio Tôrres - ~se capi
tulo .deveria cogitar de tôdas as ga
rantias do funcionalismo como quer 
v. Ex."'. ' 

O SR. ·PAULO SARASATE - E' 
precLsaJ;nente o que sustento e, para 
concretizar meu ponto de vista foi 
que apresentei as emendas que vou 
justificar. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
Discordo da técnica das leis orgâni
cas. 

O SR.: PAULO SARASATE -
'I"a..nbém não concordo com elas, co:. 
mo já acentuei. · 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
A Constituição tem dispositivos auto
aJPlicáveis,. dispositivos que se a-pli
cam por s1 mesmo, ao lado-de outros 
que dependem de leis comple..nenta
res. A distinção que há encre leis 
complementares e leis orgânicas ba- · 
seia-se em critérios muito ~uperfi· 

ciais. 

O SR. PAuLo SARASATE - Sob 
êss~ aspecto, V. Ex. a talvez esteja 
eqwvocado. A diieirenciação é pal
ma.r. As leis orgânicas p."'evalecem 
para tõd aa órbita constituclona!. 
As leis Oirgânicas podem _il."eferir-se 
tanto à União como aos Estados e 
aos Municipios, - por expressa dele
gação do Pcde:r Constituinte - en
quanto .as leis ordinárias, votadas 
pelo _Poder I.teg;.slativo da ·União, só 
po~ ' prevalecer na órbita da 

. Uruao. E dai é que deccm'1e o perigo 
de despresarmos certas garantias,· no 
texto C<mstituciona1, permitindo 
conseqüentemente, que as constitUi
ções estaduais possam burlaa- prin
cipias e nol"II12.s indispensáveis es
quecidas pelo legislador constituin
te. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
V.Ex.~ não tem razão, porque tôdas. 
as leis complementares poderiam ser 
tirgâ.nicas. 

. ' 

O SR. PAULO SARASATE - Se 
V. Ex."' admite que tôdas as leis com
'.lllementares !POssam . ser orgânicas, 
V. Ex."' anula a própria FedeiraÇão, 
pois admite que o Congresso Fedeiral 
inter.f.ira, indebitamente nas maté
rias da. competência d; Estado. 

O Sr. Agamemnon -Magalhães 
Sou contra as leis orgânicas. 

O SR. PAULO SARASATE·- Dis
cordo. também, das leis mgânicas. E 
neste ponto, estou de inteiro acôrdo 
com V. Ex. 8 • Com o que não posso 
conco.rdair é com o atribuir-se, como 
parece querer V. Ex."', às leis ordi
nárias, atribuições de ordem consti
tucional. 

O Sr. Prado Kelly- V. Ex."' -está 
com a razão. · 

O SR. PAUOO SARA:SATE -
Obriga1io a V. Ex."'. . 

O Sr. Acúrcio T6rres - Permita
me V. Ex.a mais um aparte. Ou ela
boramos uma CÔnstituição sintética, 
e, neste caso, deixamos as gara.r1tias 
de todo o funcionalismo às leis or
gânicaes, ou, na ausência das leis 
nrgânicas - como é o caso e como 
tive ocasião de acentuar no seio da. 
Comissão Constitucional - a pró-· 
pria Constituição deve prever-lhe to
dos os direitos e garanttas. 

O SR. PAULO SARASATE 
Peufeitamente. E dou o meu teste
munho, pela leitura a que procedi 
das atas da Comissão de Constitui
ção, que V. Ex. 8 -foi uma das vozes 
que ali se levantaram contra a facul
dade periflosíSsima de se exoner?~

rem funcioná....-ios estáveis, pela porta 
falsa da supressão doo cargos, facul
dade contra a qual me bati, com van
tagem e vitoriosam@te, - tenho a 
imodéstia de dizê-lo qúando se dis-

. cutia a Constituição do Oeará de 
1935 . 

Mas, Sr. Presidente, se asSim 
acontece, se há essas gairantias, ês
ses direitos, essas prerrogativas, que, 
dentro do meu ponto de vista, de
vem figura·r na Constituição de 46, 
tomei a mim a tarefa de oferecer ao 
Projeto oito ou ~ove emendas, com 
o :L:ltuito não direi de cmrigii, mas 
de esclarecer, de -completar, de hu
manizar o capitulo do Funcionário 
Público. E pr~cnho-me, agora. a 
'fundamentar malmente essas emen
das, sem _divagações doutrinárias, sem 
devaneios .líricos, mas tão sõmente 
com a análise fria, objetiva; de cada 
caso. Peço para essas emendas a 
atenção dos nollres , :r~entantes 
e sobretudo, da douta Coonissão 
Constitucional, porque as considero 
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fundamentais para o !uricionalis
mo público, e, por isso mesmo, de
sejo ~ara elas o parecex favorável 
da mesma Comissão e o apôio indis
pensável dêste Plenário. 

Como disse ainda há pouoo, o ca
:pítulo do Projeto e o do antepr.ojeto 
::>ampaio Dória'são, em todos os p')n
tos capitais e acessórios, qua~e int.'::
gr.almente _idênticos. Há a,penas de 
novo, no projeto, o art. 180. Daí, 
pois, a necessidade de ama:>liá-lo, 
como já fizera, e muito bem, o ru:;.
teuroieto do Instituto da Ordem dos 
Advogados. Citando êsse ante-jJroje
to, quero arrimar-me numa 1oa com
panhia. E poderia lembrar também 
que outra não foi, meus senhores, de 
referência ao funcionalismo público, 
a orü:ntação seguida pelas Consti
tuições modernas, desde a de Wei
mar, nos artigos 128 e seguintes, até 
a russa, de 1930, sem esquecer, as 
Constituições da Austria, a da Po
lônia e outras leis fUndamentai:; ela
boradas a:oós a guerra de 1914-1918. 

A primêira das minhas emendas 
manda que se inclua um novo artigo 
entre os de númer.os 175 e 176. 

Diz o art. 175 do Projeto: 
"Os carg-os públicos são acces

síveis a todos os brasileiros, ob
serv3idos O.s requisitos que a lei 
;preScrever". 

Is..«o é, nada mais, n3ida menos, que 
um preceito oriundo da Constituição 
do Im,pério e que veio ter a tõdas 
as outras, apenas com a red~ão 

mais ou menos diferente. 
. Depois dêsse di®ositivo, entra· o 
Projeto, imediatamente, na. matêria. 
da.s acumulações. Passou por cima 
daquilo que é importantíssimo na .o-r
ganização do funcionalismo, isto ~. 

os concursos. 
Sugiro, então, a seguinte emenna. 

a incluir entre os arts.· 175 e 176: 
"A nomeação, em caráter efe

tivo, para cargo de carreia ou 
isolaJdo, far-se-á mediante con
çurso de .provas ou de títulos. 

Parágrafo único - A lei pode
rá ~ensar o ccncurso, excep
cionalmente, para. o provimento 
dos cargas isolados que indkar". 

O Sr. Plinto Barreto - Só isola-
dos? ' 

O SR. PAULO S~ATE - Só 
e excepcionalmente, 'porque muitos 

dêstes de~·em ser providos mediante 
concurso. 

O Sr. Plínio Barreto - De pleno 
acôrdo. 

O SR. PAULO SARASATE -. Es
sa regra. não· está no !Projeto. Pelo 
contrário, seu art. 178, n.0 II, embora 
náJo tenha sido essa, creio eu, a in
tenção da Comissão, deixa uma· porta 
aberta para 'que, após a promulgaÇão 
da Constituição, os cargos públicos 
da União. ou dOs Est3idos sejam pro
vidos independenteménte de concur
so. 

SenáJo vejamos: 
Diz o art. 178: 

'fSão estáveis: 
......................................... 

II. D8!P<lis de dois anos de 
exercício, os nomeados sem· con
curso". 

A Constituição de 1934 · dizi.a: " de~ 
poís ae 10 anos". 

O Sr. Lino Machado - Aí .:.;tá o 
preparo para. o filhotismo. 

O SR. PAULO SARASATE ·- E' 
ês.se o !POnto de vista da mkl.llJ.. ar
gumentação. -

Concordo com a Comissão em re
duzir para dois anos O" prazo, mas 
com a adoção de outra emenda que 
apresentei, isto é, a de n."0 307, a 
qual exclui da estabilid3ide, como fêz 
o P.roj.eto em relaÇão aos cargos o.e 
confiança, os funcionários .interinos, 
que não podem ter 'direitos superpos
tos aos de tôda classe dos funcioná
rios efetivos e daqueles que,· fa.zendo 
conCU-""So, ficarão aguar.dando nomea
ção. Mesmo porque, a interinidade -· 
o nome está dizendo - é transitó
ria. O funcionário interino, por sua.· 
própria natureza, é temporário, nãv 
podé pretender ·que seu direito pre
valeça sôbre o do funcionário efetivo. 

Sena pecad·o, de certo, querer pe
netrar na consciência alheia ...::: mas 
talvez o Comissão Constitucional ou 
o ilustre relator dessa parte do pro
jeto tenha pretendi-do considerar 
funcionários só os efetivos. Entretan
to. pelo bôa. conceituação, vigente no 
Brasil, tanto é funcionário o efeti~o 

como o interino. Em tais condições, 
não podemos deixar de incluir · os ·. 
interinos na exceção :p...""evista pelo 3:
tigo 178, parágr-afo únioo do projeto. 
E ai a e~enda n.0 · 307, segundo a 
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qual a estabilidade não podexá. ser 
adquirida nos cargos de ccnfiança, 
ou que· a lei declara de livre nomea
cão ou "<~.emissão, nem nos exercidos 
ém caráter interinot em comissão ou 
substi tuiç~o. · 

A emenda, evidentemente é mora
lizado::-a, e merece per isso o apôio 
da Assembléia. Além do mais, escla
rece o projeto, pois não poderíamos 
fazer a injustiça de atribuir aos mem- · 
bros da --comissão Constitucional a 
i.."J.tenção de dar estabilidade a fun
cionários interinos que contem ape
nas dc:s anos de serviço. Só excep
cionalmente, nas · DiSJJOSições Transi
tórias, poderíamos garantir estabili
dade aos atuais funcionários interi
nos que tém mais de dez anos de 
serviço. Se alguma emenda houver 
nesse sentido, declaro de antemão que 
dar-lhe-ei apôio, porque não deixa de 
ser um ato de justiça que. funciouários 
conservados durante mais de dez anos 
como interinos. não~or sua culpa mas 
da .Própria administração, mereçam da 
Assembléia o amparo da estabilidade. 

O Sr. Prado Kelly - V. Ex. a per
mite um a,parte? 

O SR PAULO SARASATE- Com 
Com prazer. 

O Sr. Prado Ké'lly - Nã-o· tenha 
dúvida o nobre Deputado de que suas 
emenQ.as tão brilha.ntemente defen
didas, serão atentamente examina
das pela Comissão. (Muito bem.) 

O SR. PAULO SARASATE -·Mui
to obrigado a V. Ex. a, que é sempre 
cavalheir·o e atencioso com seus cole
gas, por mais· humildes que o se
jam. 

Sr. Presidente, o concurso tão mal
sinado por alguns, ·inclusive nesta 
Casa, é, . apesar de todos os pesares, 
o único meio honesto, o único ~is

tema sério até agora, conhecido de 
prover .os cargos públicos. (Muito 
bem).. " 

O Sr. Fernandes · Távora De 
acôrdo com o orador. G- que é la
mentável qu-e o . Govêrno, depois de 
submeter a moc_idade ou quem quer 
·que seja, a um cQIIlcurso, dê a êste 
apenas dois, três meses, ou nies:::llo um 
ano de validade,. quando devia con
siderá-lo válido até fôssem todos 
aproveitados, de vez que com isso 
dispen{!.eiam õinh.ell"o e esfôrço. 

O SR. PAULO S.lffi.A!SATE 
ObriglVdo a V. Ex. a 

O cQIIlcurso, repito, apesar de to
dos os defeitos de que possa ser 
acusado, constitui de fato, a melhor 
maneira de selecionar inteligências 
e capacidad-es. 

.J.Ir.Li.nha emenda pr-ocura restabele
cer, . na lei fundamental que estamos 
elaborando, a situaçã-o criada pela 

· Carta de 34, deixando exp.r·e.sso, desde 
logo, que somente em cargos isola
dos e em casos excepcionais, -:previs
tos em lei ordinã.ria, poderá ser. dis
pensado aquele processo moralizador 
de seleção. 

Aliás, Sr. Presidente, mão compre
.endo, como, existindo na Constitui
ção · dispositivo, segundo o qual os 
cargos públicos são acessíveis a to
dos os brasileiros, observados os re
quisitos que a lei prescrever, não se 
estabeleça de lego o concurso c9mo 
o meio hábil para que os . brasileiros 
possam concorrer ao preenchimento 

. dos carg<ls públicos. 

Ideal seria, sem dúvida, a nomeação 
por livre escolha - mas isso só se 
tornaria possível num país também 
·ideal, num reino ma::-avilhoso de fa
das, onde o Govêrno, onde os lJOderes 
públicos por intermédio de seus agen
tes não se deixassem influenciar pe
los interêsses pessoais. 

Acu:;a-se os concursos de mal fei
tos, de que neles pode haver proteção, 
simulação, mas, quem pode dispensar 
essa proteção, quem pode fazer essa 
simulação é o próprio agente do Go
vêrno, interessado no caso. E como 
os objetivos de um concurso. fiscali-

. zado, poderá, mais fàcilmente c fa
vorecer o funcionário que esteja se 
submetendo a provas, dando-lhe o 
cargo ambicionado ind.epei!ldente
mente dêsse concurso, uma vez que, 
pelo sistema da livre nomeação po
derá exercer também livremtmte o 
favoritismo. 

O _ def.eito . não é, pois, do sistema, 
mas de quem o execute. No tocante 
a concursos, apesar do que .se pro
paJ.il, a respeito dcs que são orient<:.
dos pelo DASP, devemos concordar 
são êlds geralmente honestos, pecan
do apenas pelo rigorismo, pelo ex
cesso de formalidades, pelo processo 
mecânico da seleção, nã-o porém, pelo 
aspecto moralizador de que se reves-
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tem. Por isso, não compreendo o si
lêncio do proj-eto. E para :provar que 
o selec!ona.mz.nt e::ias inteligências e 
das capacidades no provimento dos 
cargos públicos, não é -desejo novo, 
pc.d.eremos remontar à (;{)nstituição 
do ImPério, a qual consagrlll!ldo ape
nas dois dispositivos ao funcionalis
mo público, estab=leceu num dêles, 
:n;o 14, do artigo 179. aue "todo ci
dadão pode ser admitido aos ca..rgos 
públic~. civis ou militares, sem ou
tra difer.enÇa que não seja a dos seus 
talentos -e virtud-es". 

Mas como apurar êsses talentos e 
virtudes senão p€lo concurso? 
An~ou, pois, muito acertada a 

Constituição de 1934, quando pres
creveu rigidamente no seu texto que 
o concurso era o meio hábil pare.. a 
primeira investidura ncs -carg<Js pú
blicos. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Pare
ce-me que a emenda de V. Ex. a. se 
l'efere apenas aos cargos de carreira 
:pois permite que os isolados sej.am 
providos sem concurso. 

O SR. PAULO SAR..II,.SATE- sou 
mais rigoroso. A classe dos funcio
nári-os públicos, honesta .e vantajo
sa, está de acôrdo comigo, porque 
essa inovação não ;partiu de mim, 
mas de um memorial, ou de outro 
nome tenha, espalha-do abunda!D.te
mente nesba Casa, de autori·a de fun
cionário:(.:; e técnicos na matéria,- os 
quais desejam exatamente o con
curso até pa.Ila os cargos isolados, ex
cluindo...se somente aqueles que a lei
determinar e~essamente sejam 
providos in'Cie<penderatementé da.quela 
exigência. 

c Sr. Eurico Sales - Todos os 
cargos devem ser preenchidos medi
ante concm-so. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Minha 
intenção 'não é outra senão ussr oS 
concursos como meios de apuração de 
ca.packiade para. provimento nos. car
gos públicos. Posso dizer mesmo. qu-e 
seu, de certa. forma, pessoalmente 
bei!leficiário dêsse sistema, porque to
dos os cargos qu-e obtive até hoje 
foram por mim ocupados atr"3.vés de 
concursos. 

O SR. PAULO SARASATE - O 
que prova o valor e a inteligêricia de 
'V. Ex. o. (Apoiados) • 

o Sr. Ferreira de Sousa - Quanto 
aos cargos isolados, .a meu ver, a 
emenda de V. Ex.a nos leva a uma 
contradição; pois estabelece a neces
sidade de concursos, mas imediata
mente diz que a lei, em casos excep
cionais, pode dispensar essa exigência. 

O SR. PAULO SARASATE - Pe
lo contrário. Atualmente, pelo menos 
nos Esta.dos, tôda v.ez que se preten
de f~vor.ecer ou beneficiar determi
na:do .cida-dão - esteja V. Ex. a certo 
disto - cria-se logo um cargo iso
la-do proviéj.o independente de con-
curso. · 
. Porisso é que a minha ~-enda 
presOTeve que só aquêles cargos iso
lad.cs, eÀ--pressamente previstos em lei 
devem mer·ecer a dispensa de con
curso. 

o Sr. Ferreira de Sousa - Essa 
exci2!Pcionalidade vai ser julgada pelo 
próprio legisbdor; Vai V. Ex. a assim, 
prejudicar a norma geral proposta na 
emenda. . 

O SR. PAULO SARASATE 
V. Ex. o. dev·e saber que certos eargos 
isolados de caráter técnico de acôr
do com a legislação atual, podem ser 
providos i:ndependentemente de con
curso. 

O Sr. Ferreira dei Sousa - O que 
exerço, de professôr de uma Faculda
de Superior, é cargo __ isolado, mas é de 
concurso. 

O SR. PAULO S.A!RASATE -
V. Ex." diz que é contra o concurso 
pare. os car_gos iSolados? 

O Sr. Ferreira de Sousa - Não 
sou contra. Pelo contrário. 

O SR. PAULO SARASATE- Pois 
se V. Ex.a, par:a todos os cargos iso
lados, d!eseja concurso,. estarei com 
v. Ex. a p<Jrque o que advogo é o maior 
rigorismo possivel, para· evitar exa
tamente o protecionismo. 

Em. abono dos concursos, devería
mos .até lembra.r qu-e, adotados na. 
·Inglaterra, são hoje os ·vitoriosos, nos 

· Estados Unidos, oa França e na Chi
na, não para diminuição desta., como 
ilustre colega da Bahia agilia em seu 
discurso, mas, em seu favor. · _ 

O Sr. Plínio Barreto - V. Ex.8 nao 
deseja dispe!!lsar concurso para os 
cargos isolados? . 

O SR. PAULO SARASATE- Sim 
mas em casos ng·orosamente de ex-, 
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ceçãQ. se· v. Ex.a quer ir mais longe, 
vote contra o parágrafo da. emenda 
porque talvez até eu fique em sua 
ilustre companhia: concuroo para 
todos os cargos. Mas o tempo urge, e 
devo passar à segunda emenda, que 
com.sidero também· importante. 

o projeto, em seu art. 176 voltou, 
em matéria de acumulações, ao dis
posto na Constituiçãb de ?4. ,S?-J?e
mos que a de 91 estabelec1:a. rlgJ.Cta
mEIDte o princi,pio de que nenhum 
cargo :pód.eria ser acumulado com ou
tro. Mas a realidade é que leis ordi
nárias posteriores, admitiram a. 
acumuÍação em ce..rtos casos, ferindo 
de morte o preceito constitucional, 
que era. rigoroso. 

A Carta de 34,. porém, abrandou, . e 
muito bem, o principio da Constitm
ção de 91. E' uma necessidade que 
em casos especialíssi...'llos, possa haver 
a.cumulação -de car.gos, como os de 
magistério com cargos técnicos, como 
admite o projeto. . 

o Sr. Ferreira de Sousa - O arti
go está, ms-1 redigido. 

O SR. PAULO SARASATE - Co
mo 0 artigo está mal ~digido, d:ata 
•1enia, apresentei a seguinte emenda 
em substitu.içiio ao respectivo dispo
&itivo. Reza o projeto: 

"E' v€da.da. a acumulação de 
quaisquel" cargos, exceto o de 
magistério, que pOderá ser exer
cido juntamente com cargo téc
nico ou cient:iUco, iJia,vendo cor
relação de mat.érlas e compati
bilidade de ho:rárioo". 

A etnEIDda. 304 c:tiz: 
"E' veõ:ada a acumulação de 

quaisquer carg.Qs, excetuaàa a 
:resulúante de dois cs.rgos de ma
gistério, ou de um dêstes com 
outro de caráte:r técnico ou cien
tifico, havendo correlação de 
matérias e compatibilida.e:l:e de 
horários". 

Pelo projeto, o professôr pode 
acumUlar um.a. cadeira· com um. car
go técnico. mas :não pOde ~ese.m

penhar dois cargos de n;os-glStérl?. 
mais lJOde o menos; se DOCle o ma~s, 
mais. pode o menos; se Ddoe o. m_aJS, 
que é exercer cargo de mag1stério 
com t.ntro técnico, pode o ~enc:s, 
que .é exercer cargo de mag1sténo 
com outro também de magistéri{). 

o Sr. .AtalWa No!J1J«ra. - Não 
obstante a grande admiração que ~ 
nho por V. Ex. 6 , prefiro a redaçao 
.Qo ~ojeto. 

O SR. PAULO SARASATE - Vos
sa Excelência, sem dúvida, insistirá. 
em defender 0 projeto, mas a reda
-ção do m-esmo me .parece obscura . e 
prejudicial aos })rofessõres, a CUJa 
c1asse V. Ex. 6 pertence. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Apesar 
de obscura, no entender de V. Ex."', a 
redação do projeto chega à mesma. 
conclusão da emenda que o ilustre 
colega sugere. 

O SR. ?AULO SARASATE - O 
texto do projeto não chega à mesma 
conclusão. E tanto assim que, eu
talvez por ;pouco esclareéido (não 
apoiados), fiquei na incerteza. Outra 
prova de que minha emenda é que 
está certa, repousa no apôio dos que 
me ouvem e, ainda, na circunstância 
de l>..!aver 't nobre Representante POl" 
Iv!inals Gerais, Sr. Daniel de Carvalho, 
que não tinha conhecimento da minha. 
sugestão a respeito, apresentado, ontem 
uma emenda no mesmo sentido. 

o Sr. Ataliba Nogueira - A reda
ção suge..'·id:a por V. Ex. 3 , em emen
d!a é boa, mas o texto do projeto é 
mélhor. A idéia de V. Ex."' somente 
difer·e da do ·projeto qUiando per
mite o exercicio de uma. cátedra com 
outra. Q-:1ero lembrar que, ainda ~ 
dias o nobre Deputado l!oillórlo 
Monteiro, meu colega de bancsda e -
professor da Faculdade de J?ire~~· 
numa reunião que tivemos, JUStifl
cava. a impossibilidade de um cate
drático exercer função ·em duas ca
deiras. Dizia êle que duas hor·as de 
aula exigíam qu·atro de preparação; 
portanto, é mais dificil se:r :professor 
catedrático do que exercer cargo 
técnico. Aquêle que desempenha car
go técnioo pod-erá ·acumular, exer
cendo outra função alhures ~.qUJa.nto 
o professor catedrático terá que des
cansar. 

o Sr. Rui Santos - O projeto. ~o
gita, até, da correlaÇão de :zna~1as 
entre a. cátedra e o cargo técnico. 
Não consigo descobrir Cllmo ~S? po-

. <lerá ser rigorosamente oconc1~ado. 
o ():!a;dar é que está com a raao. 
/o Sr. l.ino Machado - • .A. emen

da do orador é perfeita. 
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O Sr. Plínio Barreto - O ilustre 
Representante de São Paulo, Se
nhor Mário Masagão, era professor 
da Faculdade de Direito e, ao mes
mo tempo, Desembarg>adc!l" .... · 

O SR. PAULO SARASATE - Co
nhzço bem o caso. 
. O Sr: Plínio Barreto - Homem 
de grande valor, se viu forçado a 
adandonar o Superior Tribunal do 
Estado para ficar na Fa.culd:a:d.e. 

O SR. PAULO SARASATE - Com 
qissabor, aliás, para os membros da-
quêle Tribunal. ~ 

O Sr. Plínio Barreto - Não houve 
regra mais prejudicial ao ensino do 
que proibir .acumulação no ma.gisté
ri'O. 

O SR. PAULO SARASATE -
Grato a V. Ex. a. Voltando ao as
sunto, desejg..;fazer ligeira r·etificação 
à própria emenda. Ela exige coxrela
ção de matérias e compatibilidade de 
horâ;Tio. Evidentemente, porém, se
gundo a pl.'óprta justificativa da 
emenda, na parte final, a correlação 
de matéria diz respeito apenas entre 
cargo de professor e de caráter téc
nico, porque, penso eu, - e os ilus
tres ·colegas poderão pensar de mod~J 

contrário - um professor poderá le
cionar em duas cátedras a mesma 
matéria cu de disciplina diversa. Há 
casos .em que a mesma pessoa pode 
ser excelente professor de Direito 
Penal, por exemplo, e também, ótimo 
l€i!lte de francês. Nesta situação, te
nho diante d<: mim, o precLaro cole-· 
ga, Sr. Deputado Beni de Carvalho, 
que tanto é primoroso professor de 
Direito Penal quanto de francês. 

O Sr. Rui Santos -Até essa com
patibilidad·e de horário é desnecessá
ria, pois não se pode admitir que o 
;professor esteja a· desempenhar a 
função de dois -cargos num ·mesmo 
hcrário. 

O "SR. PAULO SAR.ASATE - A 
menos · que os Diretorés de escolas 
e faculds.-des queiram consmtir ::::.a 
fraude, hipótese que a Constituição 
dev·eria repelir. 

·O Sr. Ataliõa Nogueira - Mist:ír 
se torna a:ca bar com os "cabides de 
emprêgo". A Constituição de 193'1 
alcançou funcionários que tinham 
oito e mais cargos públicos! 

O SR. PAULO SARASATE - De 
acôrdo com -v. Ex."', e pare. Pr-ovar . 
que essa é a minha opinião,. de-o,e
jaria nwncionar que, ao penetrar ho
je neste l'ecii!ltc, um dos nossos cole
gas, Representante do Estado do Es
pírito Santo, Sr. Eurico · Sales, me 
aventou a idéia de só se permitir 
acumulação de dois cargos no ma,gis
tério, quando ambos tivess·em sido 
obtidos mediante concurso, e eu me 
declarei imediatamente de acôrdo 
com S. Ex.", visto como a providên
cia evitará favoritismo. Não é justo 
que um profes.."'r exerça duas -cáte
dras. cu::rJ.i.ilativamente, sem concurso, 
em prejuízo de outros que estejam 
desejosos de se habilitar ao cargo 
mediante prestação de provas. 

O Sr. José Bonijáo:o -· Seria ra
z:o2ve1 até permitir ao professor 
acumula9ão do seu car~o com. qual
quer outro. . No Brasll prec1samos 

. de muitos professôres. · 
O S..~. PAu.uO S.ARASA'I:.t!: -

V. Ex.a tem razão na <afirmativa fi
nal. A proibição rigida da Constitui
ção - direi melhor da Carta fas
cista - de 37 .•.. . . 

O Sr. Eurico Sales - Foi um cri
me contra 6 ensino. 

O SR. PAULO SARASATE - •.• 
deu péssimos resultados no ensino, 
pois elementos de valor do magisté
rio, diante das dificuldades fin•a.."lcei
iias qu•e assobel'bam os br·asileiros, 
notadamente a classe dos professôres, 
prccuraram outros oargos públicos, 
devotaram-se a outras funções, aban
donaram ·a cátedra porque, com um
só cargo, dessa natureza, muitos dê
les não poderiam sobreviver à situa
ção. 

O Sr. Fernandes Távora - Estou 
de pleno acôrdo com tudo que V. 
Ex."' diz. Desejo apenas fazer uma 
observa-ção: não se deveria permitir 
acumulação do cargo de professor 
com qualquer outro, quando o res
pectivo titular exercesse sua cáte 
dra com a condição de jull time, com 
todo o tempo destinado ao cargo, e, 
por conseguinte, já bem remunerado. . . 

O Sr. Eurico Sales -E' uma ccn
sequência natural da emenda dp ora
dor. 

O Sr. Ataliba Nogueira - O nobre 
orador pode informar se a emenda. 



que :a.presentou limita a acumulação 
de cátedl'las :1 duas? 

O SR. PAULO SARASATE- Res:
pondo afirmativamente, e o fêz sob 
o fundamento de evitar os cabid.es de· 
emprego a que V. Ex. a se refexil,! há 
pouco ... 

Está pTOvado, pois, com apôlo da 
Casa que a rigidez da Carta de 37 
prodlliZlÍ.u perniciosos resultados em 

·relação .ao ensino, porque além de 
não atrair capacidades que preferer;l 
servir o:m cargos técnicos, impediu
as de dedicar-se igualmente ao ma
gistério. · 

O Sr. Eurico Sales - A rigidez de 
regra muito prejudicou o ·ensino. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Cito 
um exemplo para ilust:!'lação: a Es
co-la Nacional de Engenhari-a do Rio 
de Janeiro ficou privada - não sei 
se ainda contin·Ja - do profêssor de 
astronomia, uma vez qu~ no Brasil 
apenas se dedicam ..a essa ciência os 
técnicos do Observatório Nacional, 
aos quais seria preciso recorrer para 
pret:r:J.cher aquêle cargo de prof-essor. 

O SR. PAULO SARASATE -
Agm.dc:ço a V. Ex. a a contribuição 
que vem trazer ao meu discurso. 

Essa situação, -aliás, se verifica em 
todos cs curses, quer secundários, 
quer superiores, em tôdas as esco
las do Brasil. Há Faculdades em -que 
j.cve...'1s, mal saídos, semi-letrados, de 
S€US bancos, de urna hora para outra 
pelo favoritismo polítfi.co se tr-a.nsfor-

. mam em cate-d:ráticos, prejudicando 
a mocidade, que sofre sobretudo, no 
Brasil de hoje, de falta de cultura 
e dos efeitos maléficos que a ausên
cia de liberdade prOduziu em tõda s. 
ativid.a;de nacional. 

O Sr. Eurico Sales - Quando ob
servamos os resultados da aplicação 
da Carta de 37, me vem à memória 
notável artigo do sr. C<>sta. Rê,go, 
publicado pouco a.p9s a adoção da 
medida que V. Ex. a está criticando e 
no qual êle demc>nstrava antecipada
meote os males de que nos queixámos 
hoje. 

O SR. PAULO SARASA'l'E - Se
nhor Presidente, o tempo não ofere

,. ce margem a que eu possa defende.:. 
.•· tOdas as minhas emendas, com maL<; 

vagar, expondo as res~tivas iontes 
e trazendo apóio doutrinário. Passo, 
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por isso, à emenda n. 0 306, .que se 
refere ao art. 177 do Prô}eto. 

Diz o art. 177: 

"São vitalícios os magistrados. 
Isso aqui, era até desne::essário, -

porquanto já se encontra oo capítulo 
referente à Justiça. Mas continue
mos: 

". . . os serventuários de ofícios 
de justiça e 'os p_r_oféssôres cate
dráticos". 

São três as categoria de funcioná-· 
:rios vitaUcios previstos no Projeto. 

O Parágrafo único dêsse artigo es
tá assim concedido: 

"0 provimento de cátedras, no 
ensino secundário e no superior 
far-se-á mediante concurso de tí
tulos e provas". 

:1l:sse dispositivo merece · o meu 
a-póio. M·as, se, para o ingresso na 
magistratura vitalícia, é exigiCo con
curso de títúlos e. provas, exigência 
que também é feita para os professô
res catedráticos, deve ela, com ·znaior 
razão ser prevista. para os serven
tuários de ofício de justiça, que com
pletam a lista tríplice dos funcio
nárics vitalícios. 

Passo agora, à emenda númcYo 308, 
que se 'refere ao rat. 179, parágrafo 
único do Projeto, assim redigido: 

"Art. 179 - Sàm~nte perderão 
o cargo: 

I. - Os :funcicná.Tios vitalícios 
em virtude de sentença judiciária 

n -· Os funcionários . estáveis, 
no caso do número a.nterior, no 
de se extinguir o cargo, cu qua.n
do demitidos moo.i.ante processo 
administrativo em que se lh~s 

assegure ampla defesa. 
Parág-mfci único - Extinguin

do.-se o cargo, o ftmcionário es
tável será obrigiatõriamente 
aproveita-do em outro análogo, 
que venha a va-gar. Se êsse fun
cionário contar dez anos de exer
cício, pelo menos, ficará em dis
ponibilidade remunerada, até seu 
aproveitamento". 

Não existia essa ressalva de "dez 
anos" no tr-abalho da Sub-Comissão 
ela aiPareceu por via ,de emenda do 
meu eminente amigo Sr. Acúrcio 
Tõrres, o qual, defendendo nesse 
passo, o~ funcionalismo púb!icu, con-
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seguiu êsse mfnlmo, <para amparar 
<>S funcionários que contassem mé!iS 
de dez anos. A minha emenda, po
rém. vai mais long~. e com ra.zãv; pois 
estamos elaborando uma Constitui
ção que deve atender, em todos os 
sentidos, à justiça social. 
· O Sr. Acúrciio Tôrres - Cons~ui 
o mínimo, V. Ex.a sabe que eu ore
tendia o máximo. 

O SR. PAULO SARASATE -
Vossa Excelência pre~ndia o màxl
mo, já frisei ·isso. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Estou de 

inteiro acôroo com a emenda de Vos
sa Excelência. 

O SR. PAULO 
Muito obrigado. 

SARASATE -

A emenda de minha autoria man
d~ redigir assim o § único: 

"!Extin.guindO-Se o ca;rgo, o 
funcioná.:rio estável fica;rá em 
disponibilidade, com proventos . 
integriais, até o seu obrigatório 
13.proveitamentv em outro cargo 
de natureza. ·e vencimentos com
IPatív:eis com o anteriormente 
CCU:Pa<io". 

. E' sabido que a Constituição de 34 
não preVia a hipótese da extinção do 
cargo, o que, entretanto, regulad,o no 
Projeto, e-, parece-mé, com a<:êrtu. E' 
por isso, aliás que não concordo com 
a emenda apresentada pelo nosso ilus
tre colega. Sr. Lauro Monteneg:-o, no 
sentido de ser ,eliminado integralmente 
o parágraf-o. 

Há r..ecessidade, em alguns casos, 
como lembrou na Comissão Consti
tucional, o nosso respeitável colega, 
Sr. Daputado Artur :Sernardes, .no
me que declino com a admiração • e 
simpatia a que S. Ex." faz jus, que 
o ca;rgo seja extinto, quando não 
mais se tornar necessrio. Mas, há 
s. ponderar, todavia, que o funcioná
rio, principalmente aquêle que L"l
gressa na administração por con
curso, que goza de estabilidade, não 
:pode ser prejudicado em seus inte
rêsses por culpa que não é sua, sob 
o pretexto da necessidade adminis-
trativa. · · 

O Sr. Plínio Barreto - Sustentei 
essa doutrina -em ,parecer adotado 
pelo Tl'i.buna.l de São PaUlo. 

-

O SR. PAULO SARASATE - O 
fato de haver sido essa doutrina a de 
um parecer de V. Ex.", adotado pelo 
Tribunal de São Paul<>, <prova que é 
·bôa doutrina, dada a reconhecida ca
pacida.de jurídica de v. Ex. a e o grau 
de cultura do tribunal paulista. 

O Sr. Fe'rreira ele SOUsa - vossa 
Excelência admite que o funcionária 
sim;plesmente estável .adquira êsse 
direito? 

O SR. PAULO SARASATE - Se é 
estável, tem êsse direito. A estabill· 
dade dá . ·ao funcionário todos os di
rei dela decorrentes. 

,.;: 

O Sr. Ferre:.ra de Sousa - A es:. 
tabilida.de é- inerente aocargo, e não 
ao funcionário. 

O SR. PAULO SARASATE - Ad
mitindo o Projeto, como está. Vossa. 
Exoelência ardmi.te a subversão do 
co.nceito de estabilidade. O funcio
nário é estável ·no exericicio do ca;r
go. Logo, não pode· ser prejudicado 
com a extinção dêste. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Estável, 
-em relação ao cargo, enquanto o 
cargo existir. Não pode haver direito 
absoluto contra os interroses do Es
tado. 

O SR. PAULO SARASATE - O 
ponto de vista por V. Ex." susten-

. . tado é contrário aos inte-1"êsses da. 
justiça social, a que há pouco aludi. 
O que se in'l'Póe ao legislador _é am
parar a todos os brasileiros, e, dêsre 
amparo. não devemos excluir o fun
cionalismo público. 

O Sr. Fernancle!': Távora - Pode 
não ser de direito, mas é de justiça. 

O SR. PAULO SARASATE - E' 
de direito e ê de justiça. Não pode 
ser de outra forma. O gov:êrno pro
l'n'Ovendo um concurso, abrindo as 
portas do serViço público. a um cida
dão exigiu dêle 'certas e determinadas 
condições, e não pode, por isso de 
uma hora para outra, extinguindo o 
cargo, deixar o funcio~ário estável 
no meio da rua. · 

·o sr. Ferreira ele · Sousa .....: Pela. 
argumentação de V. Ex.", não é li.,_ 
cito ao ·Estado, eXtinguir ca;rgos. 

O SR. PAULO SARASATE - Po
de extinguir. o que não pode é dei-
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xar o seu titular ~ desamparo. Vos
sa Excelência que é emérito consti
tucionalista e conhecedor .das leis 
trabalhistas, devi a lembrar-se de 
que o Estado, que faz exigências ao 
particular, em beneficio de seu e:m
prega.do, precisa dar o bam exemplo, 
conceden<io idênticas garantias e 
prerrogativas aos seus próprios ser
vi<iol'eS, que ná<> são outrps senão os 
funcionários públicos. Exigir do ;par
ticUlar uzna coisa e agir de forma di
fer~nte em causa própria é absurdo. 

O Sr. Ferreira de Sousa - V. Ex.a 
não tem razão, porqne o dispositivo 
em fóco não contraria a regra da. re
lativa estabilidade. A regra é que de
pois de dez anos se :reconhece a es
ta,bilidade. 

O SR. PAULO s;::.RASATE - Hà 
estabilidla.de ou não há. Estabilidade 
absoluta e relativa ê mistificação. 
Ou é estabilidade ou não é. Estabili
dad·e manca como <ieseja V. Ex.", 
atenta contr~ as bôas regras de di
reito. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Advirto ao nobre orador estar quase 
findo o tempo· de que dispõe. 

O SR. PAULO SARASATE - Sr. 
Presidente, é forÇoso concluir, e, por 
isso, deixo de referir-me às demais 
emendas, entre· as quais destaco a que 
regula o fustituto de aposentadom, 
sôbre o qual silenciou inteiramente 
o Projeto. Mas haverei de encon
trar outra opcrtunidade Para vir a 
est~ 'tribuna ·sustentar meu ponto de 
vista, que vejo hoje, é o ponto de vis
ta d:a maioria da Casa; e, nessa opo:r
tunidade, terei ensejo tambérn de de
fender a numerosa e esqu~ida clas
se dos extram;unerários, os quais, pela 
emenda que tliTe . .o prazer de apresen
·tar com o ilustre representante do 
Pará, Sr. Epílogo de Campos, serão 
amparidos pela Assembléi·a, pois ou
tl'a coisa não pedem além de equi
paração aos funcionários públicos -
notai bem - equiparação . - para 
gozar <los mesmos direitos, submeti
dos, é claro, aos conseqüentes derve
res. a que os outros são obrigados. 

Concluindo, esper.o que minhas 
ezi?-end.as, como disse de inicio, mere-

Çam o aJPÕio desta Assembléi-a, a qual 
está ela.boral:ldo. segundo temos ou-
Vido tantas vezes, :repetidamente, · 
uma Constituição democráti<:a. E se 
queremos em verdade, dotar o pais de 
uma Cnstituição democrática, o pri~ 

meiro c:Leve.r que se nos im(póe é ir
mos ao encontro do povo, é irmos ao 
encontro da ma!ssa, é irmoo ao en
contro das aspirações populares, es
tejam <:las onde estiverem, porque, 
:meus Senhores, só haverá democra
da no Brasil, democracia na acep
ção precisa do tênno, democracia na 
e:8'pressão exata do vocábulo, quando 
tivermos, na definição clássica, . um 
govêrno do povo, pelo povo e para 
o povo. <Muito bem; muito õem. 
Palmas prolongadas. O orador é vi
vame:n.te cumpnmentaàO) . 

(Durante o discurso do Senhor 
Paulo Sarasate, assumem a pre
sit:lência, · os Senhores Hugo Car
neiro, 1.0 Suplente de Secretário 
e Lauro Lopes, 2.0 Secretário.) 

O SR. GLICÉRIO ALVES <Lê o 
seguinte dis.cursol - Sr. Presidente, 
srs. Representantes, pretendo falar 
sôbrc r:arla;:ne:r-,t::.rismo e a propós:!to 
de emendas de minha autoria. 

confesso, em primeiro lugar, que 
evolui do pr·esidencialismo para o par, 
lamentarismo~ Por isso e para não 
parecer incoere::J.te, sou forçado a di, 
zer duas palavr:1s a meu respeito. p-alo 
que psço perdão a esta nobre Assem, 
bléia. 

Nasci em plena revolução de 1893, 
no meu extremecido R:o Grande do 
Sul. Meu irmão Ernesto Alves, pro~ 

pagandista da República e constituin~ 
te de 91, ha'llia pregadQ, pela tribuna. 
e pela. imprensa, a forma de govêrno . 
adotada pela nossa primeira consti
tuição republicana, e meu pai, presti~ 
gioso chefe polftico do :nterior, estava, 
quando vim ao mundo, de armas na. 
mão, defendendo a carta magna de 
1891, que outra coisa não queriam os 
chefes do grande movinlento senão 
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destrui-la e substitui-la por uma 
constituição de tipo parlamentar. 

. . 
Depois o gênio de Júlio de Castilhos 

plasmou a carta polit~~a do ~tado, 
esforçando-se por conclliar a liberda
de com a autor..dade, e produziu u,na 
carta de puro presidencialismo. M~u 

pai que acompanhou sempre aquêle 
gra'nde ohefe e uma elite no Rio Gran
de procurou justificar e amparar s. sua 
obra política, seguida pela -imens:>._ 
maioria dos cidadãos, entre os quais 
me er1con trava. ll:ste o ambiente da 
minha formação- espir:tual. Não -::ui.
d-~1 na juv-entude de estudar o assun
to de formas de govêrno com senso 
crít:co - esta é a verdade - mas sob 
o ângulo da paixão partidária, per
manentemente exacerbada no meu E:>· 
tado. Procurei sempre, em uma pala
vra, encontrar argum-âitos para com
bater o parlamentarismo, vivo no Rio 
Grande através dos bravos maraga
tas. que mantinham o que êles consi
deravam o fogo sagrado. Assim fui 
até 1932, quando a revolução consti
tucionalista de São Paulo - à qual dei 
m:nh:t solidariedade e minha ação -
atirou-me no exílio, permitindo-me 
tempo ,e vagar para estudar os proble
mas políticos e sociais. 

Já estava um 'tant? abalado, a:ra.
vés ào estudo e dà conyivência diu
turna com Raul Pilla, protótipo de 
patriotismo, õ.e, · cult11ra e caráter, 
quando u.1n livro publicado por ês~e 

preclaro varão que é Borges de Me
deiros, homem do qual divirjo, polit.i
camente, na hora pr-esente, mas a 
quem tributo a mais profunda admi
ração e o mais acrisolado respeito, 
chegou ao meu exílio, com carinhosa 
dedicatória. ll:sse livro in titula-se "O 
Poder Moderador na República Presi
dencial" e fo! escrito na honrosa pri
si?.o d-2 Recife, após o fracasso da su:J. 
gloriosa tentativa de apoiar o movi
mento constitucional de São Paulo. 

. Aí há um verdadeiro libelo contra o 
:presidencialismo adotado pela Cons
tituição de 91. Pois, se Borges de Me
-deiros que praticou, no govêrno, du
xante 25 ·anos, o ma.:.s puro presid-en-
cialismo, rebelou-se, afinal, contra 
êsse sistema, razão havia para que· 

êle, pelo menos, fôsse examinado ::om 
cuidado. 

As razões da sua reserva, ;;enã0 do 
seu repúdio, dá-as o grande brasi
leiro-. 

Mostra, eni primeiro lugar, citando 
a opinião de eminente const-l:;~cwna

l:sta, que o fato do presidem:lali.smo 
ter dado bons frutos nos Estados 
Unidcs, não significa a excelência do 
r-eg:me, cujo êxito deve ser atribuído 
à presença de partidos disclOutlaou:;. 
ao nível da oninião pública e a edu
cação política: garantias que não es
tão escr:tas no texto da Consw.tuiç:ão 
mas que representam a vercad·zi:;oa 
base da democracia". A talta ;iêsses 
el-em~'1.tos é urna das causas ma10res 
das epidemias ditatoriais que Eagel·1m 
a América Latina, diz Mirkine Outze
vitch no seu livro - As Consiituh;õ-~s 
das Nacões Americanas, e conclui o 
escritor- francês: As Cons:itmço<:s da 
Arné:dca Latina contêm, assim. a 
chamada ditadura legal. O presiCen
te é um soberano; s-eu poder é a~so
luto. E' preciso verdadeiramente ,pos
·suir oualiàades excepcionais ·para 
conser;ar-se nos limites amplos Jesta 
ditadura legal, sem entrar na v!a da 
ditadura extra-legal. . 6 

O Sr. Ataliba Nogueira - Per
mita V. Ex."' um aparte. A crítica de 
V. Ex." a êsse presidencialismo da 
primeira Constituição .do Rio Grande 
do Sul, é precedente. De fáto ali se 
estabelece a ditadura .. legal. O poder 
Legislativo é nulo. porque se limita 
tão somente à questão orçamentária. 
o Presidente vem a ser ditador. Mas , 
que o I)Tesidencialismo possa a uresen
tar, como tipo., modêlo, exemplo, a ./ 
primeira Constituição do· Rio Grande. 

· do Sul, contesto. 

O SR. GLIC!l:RIO ALVES - V. 
Ex.a está equivocado, porque no Rio 
Grande do Sul, todo o povo colabo
rava na feitura .das leis, e lá;- o gênio 
rk Júlio de Castilhos procurou. ·tanto 
quanto possível, conciliar a liberdade 
com a autoridade. ltsta a verdade. 

O Sr. At~liba Nogueira - Mas 
V. Ex. a ainda há pouco falolJ no lon
go período ditat,orial do Presidente 
Borges de Medeiros. Pelo menos, en
tendi assim. 
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O SR. GLICJmiO ALVES - Re
feri-me ao seu longo período de e:o
vêrno, sob regime presidencial; e, dis
se que êle apesar de ter praticado esse 
regime com toda suà'. imensa autori
dade· e puresa de caráter, véiu depois 
a repudiá-lo. 

O Sr. Ataliba Nogueira- O regime 
era, portanto, flagrantemente contrá
rio ao presidencialismo da Constitui
ção de 1891. 

o Sr. Raul Pila - E', apenas, ·di
ferença de grau. . 

O Sr. Ataliba Nogueira Não: 
Foi, at~. repudiado o presidencialis
mo, no Rio Grande do Sul. 

O Sr. Raul ·Pila - Tanto não foi 
que a oposição gaucha não conseguiu 
que o Supremo Tribunal Federa,! de
clarasse a inconstitucionalidade da 
Constituição de 14 de julho. 

O· Sr. Adroaldo Costa - Logo era 
consti tu.cional. 

O Sr. Raul Pila - Logo c:a pre-
sidencialista. ' 

O Sr. Ataliba Nogueira Presi-
dencialismo não divergente da Cons
tituição de 1891. 

O SR. GLIC);;RIO ALVES: (lendo) 
- "A transição, aliás, se opera qua
se insensivelmente". 

Essa ditadura legal encontra ori
gem, principalmente, no estado de si
tio, desconhecido das americanos do 
Norte. 

Enumera o Sr~ ·Borges de Medeiros 
o que. ele chama de ações e reações 
violentas do autoritarismo e da re-

. beldia em vários quadriênios; presi
denciais, e mostra, em primeiro lagar, 
o golpe de Estado de 1891 que dis
solveu pela fôrça, o Congresso Nacio
nal, suspendeu as garantias constitu
cionas e prendeu congressistas. · 

A reação veio logo com a revolta 
da esquadra e o presidente renunciou 
. sucedendo-lhe o vice-presidente, que 
embora convocasse o Congresso, mani-

-festou. desde logo, a intenção de man
ter-se no cargo até o fim do quadriê
nio. o que conjugado com a agitação 
revolucionária que lavrava, determi
nou uma oposição veemente e, como 
conseqüência, a revolta· de duas for
talezas. a. representação coletiva de 
13 generais e arruaças na Capital Fe-

dera!, tudo seguido de. medidas ex
trema:; e ilegais: reforma dos gene
rais; prisão dos congressistas ê outras 
personalidades, e o desterro de todos 
para distantes e inhospitas regiões do 
norte ·do pais. 

O fermento revolucionário. eD.tre- · 
tanto, persistia, e nos deu, em 1893, 
no R. G. do Sul, a chamada revo
lução tederdlista, cujo alvo éra a po::.
se do poder e a reforma constitucio
naL Tal movimento exacerbou, no 
Rio. a oposição, o que deu margem a. 
sublevação da esquadra e instalação 
dP. um govêrno provisório, em Santa 
Catarina. O período presidencial foi; 
pois, de guerra civil e de atos de vio
lência do govêrno. 

0 segundo pres~dente, sob a alega
ção cie querer restaurar a ordem ju

rídica, excedeu-se uma política rea
cionária e provocou conspiração, que 
culminaram no assassinato do· mini:;~ 
tro ôa guerra e no desterro de mem
bros do Congresso Nacional-e oficiais 
do Exército, enquanto vigorasse o e~;

tado de s!t1o. 
O terceiro presidente saneou as fi

nanças e_restaurou o créditc da naçã.o, 
mas inaugurou a politica dos gover
nadores, o que deu margem ao des
prestígio do voto popular pelo arbí
trio ofici-al no reconhecimento de 
denutacios e senadore::.. 

Também não se. livrou de motins e 
sublevações .r..ilitares. 

Outrc presidente quis impôr o seu 
:;ucessor e dai résultou a candid.atura 
marechalicia, q1,1e trouxe a revolta de 
navio::. da :1-rmada, ~o1pes de fôrça, 
deposição de govêrnos do Norte e in
tervenção federal. 

Seguiram-se dois quadriênio8 de 
paz, mas esteve iminente, em 1922, 
u...'!la sublevação militar, abortada, tal
vez pelo málogro do forte de Copaca
bana . 

No período de 1922 a 1926 houve re
voltas militares em S. Paulo e R. G. 

do SuL. No último Estado· houve mes
mo tremenda guerra civil. Esse pe
rfodo foi quàse todo àe ditadura l-egal, · 
estabelecida pelo estado de sítio. . 

Sóbreveio, ·finalmente, a revolução 
de 1930, como conseqüência do fato 
de pretender o presidente, impôr o seu 
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sucessor, contra o veto da opinião na
cional. 

o Sr. Atalíba Nogueira - Na ã:pa
rência êsse foi o motivo da revolu
çã<> de 30; ela, porém, tem causas 
muito mais :profundas. Não é possí
vel atribuir -'ao -presidencialismo a re
volução ~e 30 . 

O SR. GLICERIO ALVES - Por 
isso é que me referi à causa próxima. 

E' êste o golpe de vista retros;pec
tivo que o Sr. Bo=ges de Medeiros, 
com a sua imensa autoridade lançou 
sóbre a prática do presidencialismo no 
Brasil, de 1891 a 1930, para concluir 
que o nosso elemento histórico é- ad
v.erso "ao presidencialismo puro de 
modêlo americano". 

Também - e nisso, com a devida 
venia, nos parece residir o êrro do 
seu brilhante trabalho - não preco
niza o parlamentarismc que diz, seria 
a pre?Qnderância do legislativo sôbre 
o executivo, com a conseqüente insta
bilidade ministerial. Não tira S. Ex.3 

as conclusões necessárias de suas \Ul
miráveis premissas e termina- acon
selhando um regime misto de presi
dencialismo e parlamentarismo, que 
teria por base uma nova divisão de 
poderes, onde o presidente constitui
ria c 4.0 poder do Esta-do - o poder 
moderador da Repúóli.ca, e _onde o 
poder e:;:ecutivo será exercido por um 
Conse1.'1.o de Ministros. nomeados pelo 
Presidente da República, com a apro
vaçã-O da Assembléia Nacional. 

Quando, entretanto, se possa ter res
trições sôbre a forma de govérr.o acon
selha-da,- uma cousa fica de pé nesse 
notavel tTahalho: a falência do regi
m~ presidencial no Brasil, proclamada 
por um ·constituinte de 1891 e homem 
de bem. patriota sem jaça, que exe-

-cutou. êle próprio, no Rio Grande do 
Sul, o que se pode chamar de presi
denciaJismo puro, durante um quarto 
de século. 

Depois desse alto depoime!il:o, não 
me ficaram mais ilusões; e o estudo 
e a observação dos fatos fizeram o 
resto. 

Eis-me pois parlamentarista, o que 
posso afirmar não . consegui sem um 

/ 

esforço sôbre mii:Xt mesmo, pois em 
política, como de resto em quase tudo, 
ná<> costumo mudar· de cavalo, para 
usar, com a devida venia, de mna. ex
pressão gaucha: 

Se esta é a lição do passado, por
que nesta hora alta, em que el.rubora
mos uma constituição, não fazemos a 
tentativa generosa e patriotica de dar 
ao país uma carta política que per
mita não mais vêr-se o Brasil QSCi
lando, como peudulo, ·entre o vexa
me das ditaduras e o primitivismo das 
revoluções, com tôdas as suas funes
tas coi'..seqüências? <Muito bem.) 

Essa carta, a meu vêr, só pode ser 
a que consubstancie o sistéma parla
mentar. que já produziu excelentes 
frutos no Império, e é a forma · por 
excelência da democracia, onde P.OVO 
e govêrno têm um contacto perma
nente e onde êste depende sempre 
daquele, ao contrário do sistema pre-

- sidencial, onde presidente e congres
sistas, a.pós as eleições, não mais ne
cessitam, legalmente, da confiança e 
do contacto do povo. O presid<:nte, no 
sistema adotado pelo. Projeto, pela 
soma imensa de poderes que lhe é 
atribuids., pela timidez ou falta de 
com.meensão do dever de muitos con
gr~~istas, que não se dão contá da 

. sua própria fôrça, e não sentem cons
trangimento de dizer: issu vai desa
gradar o presidente "ou o presidente 
auer assim", como se um represen
tante da Nação fosse tL.'n funcionário 
do Palãcio e devesse prestar contas a 
quem. quer que · fosse, além da sua 
consciência e do povo que o elegeu, 
essa enorme soma de poderes e· essa 
ti!nidez, o enfraquecim-ento dos laços 
federativos, à falta de partidos de só
lida estrutura, a não :preeminencia do 
·pcder judiciário, a pouca cultura po
lítica, tudo isso pode levar à ditadura 
legal e, também, à extra-legal. 

Esta gera o desespêro e o d€sespêro 
traz a revolução. Eis o círculo vicio

' so do qual precisamos sair. 
No sistema parlamentar quem- go

verna é o Parlamento, através da sua 
delegação - o Gabinete. Se êste des, 
merece da sua confiança, um simpies 
voto da maioria parlamentar o ~ 
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titui do govêmo, enquanto, no sis
tema presidencial, um mau presiden
te, embora pratique todos os abusos, 
vai até o fim do mandato, ou só desce 
do poder pela fôrça de uma revolução 
vitoriosa. 

Não há, como se diz, uma ditadura 
do Parlamento, porque êste, pela co:n
sttfta à ~ação, pode ser dissolvido des
de que o povo não apoie seu voto de 
desconfiança ao -Gabinete qu-e, nes
sa hipótese, será mantido. 

No parlamentarismo sempre quem 
dá a última palavra é o povo. 

Sustentam os contrários ao parla
mentarismo que êste conduz à insta
bilidade do govêrno; e argumentam 
os que combatem o presidencialismo 
que êste leva à irresponsabilidade. A 
propósito assim se manifestou Rui 
Barbosa: "Neste confront() as formas 
parlamentares levariam á melhor·, por
que mais .vale, no Govêrno, a instabi
lidade, que a irresponsabilidade. · 

Há, ainda, quem combata o parla
mentarismo porque, em: certos momen
tos, o govêrno precisa ser forte e dispor 
de grande soma de poderes. 

Nada impede, entretanto; que êsses 
poderes, em ocasiões de gravidade na
cional, sejam delegados ao. Gabinete 
sem prejuízo da deposição do govêr
no, se não corresponder aos anseios da 

·Nação. ---
Acredito mais, também, num govêrno 

coletivo do que num govêrno pessoal: 
6 ou 8 ministros, que formam o Gabi
nete, devem enxergar melhor do que 
um só homem, assistido pelo minis
tro de cada pasta. 

Nessa hipótese o govêrno se faz de 
baLxo para cima. . 

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex. a 
permite ~ apàrte ? Não quero dizer 
que V. Ex.a esteja fazendo a carica
tura do presidencialismo; evidentemen
te, porém, V. Ex. a não está retratan
do com fidelidade o lkesidencialismo,
porque o Presidente não está apenas 
com . o seu Secretário, tendo à mar
gem de si os. técnicos. Ao ·contrário: a 
iniciativa tôda cabe a êle,· como cabe 
primordialmente ao Poder .úegislati
vo. 

O SR. GLIC!:RIO ALVES- Ainda 
não aparece~ êsse gênio que abran-

gesse todos os problemas sociais e po
líticos do pais: 

O Sr. Ataliba Nogueira - Por isso 
mesmo, existe o Parlamenfo. 

O SR. GLIC:Jm.IO ALVES - Res- ·~ 

pondo ao aparte do nobre Deputado: 
o ~tro é inspirado pelos seus téc
nicós, dada sua escassez de tempo, e o 
presidente é inspirado pelo ministro, 
já que é humanamente impossível um 
homem conhecer todos os problemas 
da administração e da política e, quan
do existisse êsse fenômeno, ainda mais 
do que ao ministro lhe faltaria o tempo 
necessário para estudar, resolver e exe- -
cutar tais problemas. 

O Sr Ataliba Nogueira- Quando 
V. Ex.a achar oportuno, pois não de~ 
seja quebrar o fio ·do seu raciocinio, 
peço que me conceda permissão pal'S. 
um aparte. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Con
cedo-a desda já. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Desejo 
que V. Ex. a atente bem para a nossa. 
feição, principalmente para a psico:
lógia política do povo brasileiro, e 
verifique que êsse povo só pode ser 
bem governado se nosso regime tiver 
por base a tripartição de poderes -
Executivo. Legislativo e Judiciário. 

O SR. GLIC~RIO ALVES - Não 
existe, no parlamentarismo, o Poder 
Executivo por delegação ? · 

o Sr. Ataliba Nogueift - A dita
dura do Parlamento levou a França 
àquela situação que bem conhecemos. 

O SR. GLim:RIO ALVES - Não 
há ditadura do Parlamento, porque 
êle próprio pode ser dissolvido pelo 
povo. V. Ex. a parece-me, ·devia de
ter-se mais sôbre o assunto. 

O Sr.-...José Augusto - No regime 
parlamentar não há ditadura do par
lamento, nem ditadura de espécie al
guma. 

O Sr. Ataliba Nogueira - E' a he
gemonia do parlamento que faz os 
poderes judiciário e executivo, man
tendo-os sob seu guante. O Executi
vo faz o que o Parlamento quer. 

O SR. GLICERIO ALVES - Pre
firo ser governado pelo parlamento, 
que por um. homem 5. 
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O Sr. Gomi Junior - V. Ex.a está 
com a boa causa. Gutzevitch, comen

! tando as constituições de após guerra 
C:~ 18, p:-ocedeu a U.'Tl estudo interes
sante, pelo -qual se concluí que o sis-

6tema parlamentar é melhor. e foi o 
único adotado em tôdas as nações da 
Europ?. - depõis daquela grande con
flagração. :l!:sse fato prova, evidente
me-nte, que o regime parlamentar é 
superior ao presidencial. 

O SR. GLICERIO ALVES Se 
não fôsse superior, a velha Europa 
não :J adotaria, porque possui muito 
mais cultura do que nós. 

O Sr. José Bonifa,cio - O regime 
],.residencial provou pe.->simamente no 
Brasil. · 

O SR. GLICERIO ALVES - , De 
pleno acôrdo. 

O Sr. Ataliba Nor;u.eira - O único· 
que não provou mal no Brasil foi 
a monarquia. O mais, são as revolu
ções que temos tido, enquanto que, 
naquele regime, existia um poaer - o 
moderador ·- esta.telecendo o equi
líbrio entre os ,Poderes. Graças a isso, 
houve na monarquia· o socêgo que 
não tivemos na Repúl. 'ica. 

O SR. GLICERIO ALVES - Na 
monarquia havia o parlamentarismo. 
Logo, voltemos a êle. 

Há ainda, no · parlamentarismo, 
maior coordeJ.ação na política admi
nistrativa, já ·que todos os atos são 
resolvidos coletivamente pelo Gabi
nete, coordenação que pode não exis
tir no regime . presidenci::lr'. A ver
dade, senhcres, é que todos, ou quase 
todos, os espíritos de elite do país 
reconhecem que uma verdadeira de
~ocracla só se pode praticar no re
gime parlamentar, pelo direito que 
tem ·o povo, na frase de sa.mpaio 
Dóría, de mudar a qualquer tempo, 
P<>r processos .constitucionais, o go
vêrno que haja· constituído. 

O Sr. Raul Pila - E' uma. medida 
incontestável. ' . . · 

O Sr. José Augusto - Irrespondí
'Vel. 

O SR. GLIC"'ERIO ALVES - Al
guns dêsses expoentes, com os quais 

tenho conversàdo, por uma razão ou 
per outra acham apenas cêdo para. ~ 
o .parlamentansmo. · 

Creio que se trata mais de uma si
tuaçã::> de estática, de irresolução, de 
falta de coragem para romper com 
os laços do passado e de proferir o 
fiat salvador. 

O Sr. Flôres da Cunnrr, - Permita
me um apàrte. Entendo que V. Ex.a. 
está argumentando muito bem. Em. 
declarações anteriores à minha elei
ção para esta Constituição, disse que 
um dos grandes males do regime pre
sidencial fm a incultura da nosso po
vo, mas para chegarmos a uma sin
cera e verdadeira democracia que é 
necessário ? Temperar. o regime pre
sidencial, que já está adotado, com 
u..'!la infinidade de causas magníficas 
do parlamentarismo. Agôra:" em in

formação persona:íssima, declaro que 
não conhecia, não tive a fortuna de 
lêr o livro do digno Sr. Borges de Me
deiros, mas folgo em saber que êle 
terminava aconselhando que se tem
perasse o regime dominante com cau
sas do parlamentarismo, segundo a 
asseveração de V. Ex.". Foi o que 
procurei fazer na Comissão Consti
tucional, relatando o titulo do Poder 
Executivo, desde que não é possível 
transfonr..ar, da noite para o dia, o 
atual regime dominante do Brasil em 
regin:e parlamentar ... 

o Sr. Rauz Pila - Por que não? • 
O Sr. Flôres da cunha ~ Porque 

a. maioria não quer. 
E desde que não é possível trans

formar, da noite para o dia, o regi
me parlamentar, patriótico é tempe
l'i:r-se t.al regime, indo buscar nq pre
sidencialismo aquêle sistema de f:retos 
e contrapesos necessários à bôa exe-: 
cução do sistema adotado. E' minha 
opL."lião. 

O SR. GLIÇÉRIO ALVES ..,..- Dis
cordo de V. Ex." ! Acho que devemos 
adotar o regime presidencial ou o par
lamentar. Sou contra ·o ecletismo pre
cor.Jzado por V. Ex. a. 

O Sr. Flõres da Cunha - Não há. 
mais regime politico puro. · 

O SR. GLIC~RIO ALVES -.Para. 
mim, senhores. esta a hora, a hora. 
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- solene e. grave, em que ela:bora
mos uma constituição e em que te
mos os olhos de 40 milhões de bra
sileiros voltados para nós. 

Dai ter dado meu apõio à emenda 
substitutiva, já subscrita por grande 
número de representantes, que vai ser 
enviada à. Mesa e que pretende <lar 
outra organização ao poder executivo, 
com implantar, entre nós, a verda
deira democracia, através do sistema 
parlamentar. 

Não sei se nesse desalinho e sob a 
pressão do tempo, justifiquei minha 
atitude e defendi meu ponto de vista, 
mas uma cousa eu afirmo aos meus 
pares: é que agí de bõa fé e sob as 
inspirações de patriotismo e do meu 
amôr pelo Brasil. (l'IIuito bem) . 
Outra emenda da minha autoria é a 
que se refere a ériação de um fundo 
destinado à construção de "Vilas Ope
rárias", com casas de moradias, esco
las, campos de esportes, clubes e 
igrejas. 

E' ela substitutiva do que se con
tém no inciso n.0 rri do art. 164, § 24, 
do Projeto, que estabelece · participa
ção obrigatória do trabalhador no lu- . 
cro das emprêsas. 

O Sr. Daniel Faraco - V. Ex." não 
acha que, com a redação que dá ao 
preceito constitucional, impede que 
ma1s tarde, se fôi julgad'c oportuno, 
se verifique a participação direta? Não 
é melhor permitir que a evolução siga 
seti- curso .natural e deixar abertos os 
caminhos. tan~o para :;. participação 
direta corno para a indireta? 

O SR. GLIC:Jtl?.IO AL~ - Sou 
contra a pa:o-ticipação direta. Acho 
que o t1·abalhador deve ter participa
ção indireta e vou demonstrar. não só 
com minha fraca opinião. (não apoia
dos) como com a de Alberto Pasqua
lini, que versou brilhantemente esta 
tese, no Rio Grande do Sul, mostran
do que não é aconselhável participar 
o trabalhador dos lucros das emprêsas. 

O Sr. Tavares do Amarat _:. o acer- · 
to de V. Ex. • ja foi por m1m contro
lado numa fábrica em Blumenau, de 
que fui diretor Quando s~ agravou 
a situação econômica· do Brasil, essa 
fãibrica, que sempre andou na van
guarda de todo>= os benificios ao ope
rário, em nO;SSc. país, . porque iniciou 

uma espéc1P de Legislação t:::-abaL'flista. 
ar..tzs de. ter d-a nascido no Bra.!;il, 
instituiu um abono especlal,Vlsando 
principalrnent;e c ampare da; 1amilias 
dos tratlalhadúres. 

- O resulta.do foi o seguinte: verifi
cou-se, nos armazéns da fálbnca. que 
aumentaram. náo as com'Pras de gê
neros destina.dos à alimentação e ao 
maior conforto da família e, sim, as 
de gêneros tutéis como baton, sedas, 
etc. LZso ncs obngou a cootar o a."bono 
em dinheiro parz.. dá-lo em mantimen
tos. O ope~·:.'trio no Brasil ainda não 
está Educado para recel:>er maiores pa
ga.mentos em dinheiro. E.~ta a ver
dade. 

O SR. GLICÉRIO AlVES - Muito 
ol:>rigado a V Ex." pelo seu aparte 
de colaboração 

O Sr. Atahba Nogueira - ND en
tanto, o op.uàri..J nc Brasil está edu
cado suficlent;cmente para ser lndus
trial e até grande industrial. Em São 
Paulo, quase todos foram operários. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - A ex
ceção vem confirmar a regra. 

O Sr. Tavares do Amaral: - O 
mesmo suct:de em Santa Catarina. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador estar findo o te'=-PO de 
que di~punha. 

O SR. GLICÉ)?..IO ALVES - Pedi
·ria aos nobre~ colega. :::ne perrnitis
ser:I concluir. visto como o Sr. Presi
dente me adverte de que o tempo está 
a terminar. 
· A forma que apresento é mais am

pla, pois cuida de um impósto social, 
a ser pago pur pessoas físicas e jurí
dicas, ao passo que o Projeto refere
se, apenas, a ;::mprêsas". 

E' certo que pelo Projeto, a parti
cipação é direta, mas me parece muito 
mais interessante que o · trabalhador 
··seja beneficiadc indiretamente e de 
m·aneira per!llanente, com reflexos na 
sua moradia. no c;eu bem estar. na su'a 
saúde, nos seus divertimentos. em as
suntos da sua consciência. do que com 
uma migalha qualquer. embora dire
ta, dos lucros das emprêsas. que desa
parecerá logo em roupas, . no carnaval, 
ou sabe Deus em que. Mesmo que 
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seja economizada, amealhada, essa. 
participação, -em nada, ou quase_ nada, 
aprove1tará à sorte do operáno. 

O Sr. Plínio Barreto - V. Ex.a é 
pelo aumento õo salário social. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Sov 
parti-dário da criação de uin fundo ,:;0-

cial atrávés de um impôsto para cus 
tear a construção cl,e vilas operâ.ri2..>. 

o Sr. Plínio Barreto - Sou partl
dário do salário social. Chegamos r.c 
mesmo fim por caminhos difêrent:o..s. 

O SR. GLICÉRIO ALv""ES - Vou 
·ler, Senhores, ~ opinião de ilustre so
ciólogo riograndense ao qual jã me 
referi - o Sr. Alberto Pasqualini, a 
propósito da participação di,reta_ do 
trabalhador nos lucros das empresas, 
participação que êle combate. 

Diz S. Ex.a. 

"Várias objeções se levantam 
contra a primeira modaliv.a'ie 
sendo as principais as seguintes. 

a) Possibilidade de constantes· 
desinteligências e atritos entre 
emprega-dos e empregadores r~\a

tivamente à condução do negüC' . .J 

e apuração ou contabilidade d:>~ 

lucros, gerando arnbiente de dP.s
confiança dentro da prõpria e.:n
prêsa. Não existe ainda, na ma
ioria dos. casos, de. parte a par·~. 

mn nível de educação e um g!'o:l 
de. compreensão capazes de con
ciliar os interêsses e criar um d..:· 
ma de confiança recíproca 

b) DificUldade de estabelecer 
um critério geral de particip<tção 
nos lucros, dada. a diversa nat'..l
reza das empresas Assim 'liDa 
finna comercial com reduzido nú
mero de empregados poderá ooter 
lucros equivalentes aos de !lma 
emprêsa industrial, que eXige o 
quaõrup!o ou o quintuplo do nú
mero de trabalhaàores para pro
duzi-los. Na exploração pecuá.cta 
extensiva, por exemplo. a mão de 
obra é práticâmente insignüic~t.n
te em relação ao vulto do nesó
ció e dos lucros. Nas emprêsas 
que, por sua natureza, absonrem 
grande quantidade de mão de 
ob:-a, como é em geral o caso (1:;. 

indústria, a. quota distribuível se 
dilUiria pelo granàe número de 
trabalhadores, tornanào-se os co
cientes pràt1camente inexpressi
vos. Isso por si só comprome:.arta 
irreme-diàvelmente o sistema e 
acabaria por desiludir e desinte
ressar os trabalhadores. 

c). Nas emprêsas de caráter 
permanente não seria tão difícil 
a solução do problema. Não oe
quenos seriam os embaraços qua:::l
do se considerassem as de nat1J
reza transitõria ou esporádicas, 
em que a mão de obra é essen
cialmente flutuante. . 

d) Haveria ainda para co!i:;i
derar a situação das empresas ~e
ficitárias, ccmo são, por exempio 
certas emprêsas de transportes ou 
que exploram serviço público ot: 
das que não tivessem lucro, o que 
privaria os respectivos emprP.ga-· 
dos ou operários dos benefir.uos 
colimados. · 

e) Por fim, é de ter em conta 
os lucros que não provêm direta
mente do trabalho, mas ua sim
ples renda de capitais colocaaos 

·a. prêmio e que ficariam imun<:.~ 

àa contribuição. 
_ Tcdos êsses inconvenientes e ,qua 

sao apenas alguns dos que se po
dem apontar, parecem desaco.1-
selhar a fórmula, que, aliás, não 
encontrou grandes êxitos onde foi 
apJ.tcada". 

. O Sr. Ataliba Nogueira -A ques
tão é esta: ou aceitamos a tese e-sta
tística de que o proprietário deve ser 
o Estaõo - tese russa ou de qual
quer outro estatismo - ou então te
remos de fazer o maior número ?O-"
s!vel de proprietános. Inadmiss•vel 
será permanecermos nêsse meio têl·
mo, em que o capital é representado 
por nfeia dúzia de pessoas. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao 
nobre orador que o seu tempo eSta 
exgotado. Solicito aos Srs. Represen

. tantes permitam a S. Ex.a term~nar 
suas consi-derações. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Dois 
,minutos apenas, Sr. Presidente. 
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A tese embora muito mais ampla 
pertence, como disse, ao ilustre jurista 
e sociólogo citado, Sr. Alberto Pas
qua1lni, e é conforme êle próprio jus
tifica, intermediária entre o regime 
capitalista, na sua forma individualis
ta e agressiva, e a socialização dos 
meios de produção com a abolição do 
lucro. · 

Pela emenda ela significaria de um 
la,do a socialização cie uma parte do 
lucro das emprêsas, que deve pertencer 
a tôdas que para êle contribuem, e 
de outro, por um principio de solida
riedade humana, a participação, no 
impôsto social, de tôdas que aufh-am 
rendas, além de um certo limite. 

~sse fundo social poderia ser cria
do com um pequeno impôsto adicio
nal sôbre o de rendas. 
/~ deveria haver mn órgão adminis

trativo, que estabelecesse um plano 
e, dentro dêle, aplicasse o 1;,roduto do 
fundo . social. 

Essas "Vilas Operárias" pertence
riam ao Estado e seriam locadas aos 
trabalhadores por preços ínfimos, ape
nas o necessário à conservação. Tam
bém poderiam ser vendidas aos mes
mos pelo seu custo, à prazo longo, sem 
juros. Uma ou outra hipótese ficaria 
ao critério do próprio trabalhador. 

Essa seria, senhores, uma forma ho
nesta e sem demagogia de amparar o 
trabalhador brasileiro e de demonstrar 
o nosso real interêsse por êle, fóra. 
de qualquer idéia de exploração polr
tica, como faz o partido comunista, 
que procura acirrar a luta de clas
ses, para conseguir os seus infelizes 
objetivos. · 

E tenho, assim, dado resposta a um 
deputado do partido comunista que, 
na minha terra natal, se permitiu 
'dizer que nada tenho feito pela sor
te dos trabalhadm::es, como se a sor
te dêsses patrícios, ao invés de iC.éias 
sadias . e construtivas de i)az social, 
consistisse, apenas, em estimulá-los à. 
gréve, à. paralização do trabalho, !lO 

decréscimo da produção e à luta de 
classes .. 

Devido ao término do tempo di( que 
dispunha, . envio à Mesa, Sr. Presi
dente, as outras emendas que preten
dia comentar. 

Assim tenho, Srs. Constituintes, na 
medida da ·escassês de minhas fôrças 
(não apoiados) , procurado - colaborar . 
na obra de elaboração constitucional. 
Disse um escritor francês _que todo 
homem pode alguma coisa e o que 
pode deve fazer. O pouco que posso, 
fiz nesta Casa. <Muito bem. Muito 
bem. Palmas. O orador é ,cumprimen
tado.) 

(Durante o discurso do Senhor GZi
cério Alves. reassume a presidência o 
Sr. Melo Viana, Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Bastos Tavares. 

O SR. BASTOS TAVARES (*) -
Sr. Presid-ente, Srs. Representantes, 
venho a esta tribuna justificar emen
da que pretendo incluir no projeto 
constitJZCional. Poderão atribui-la à 
lgnorância, recusar-lhe mérito, mas 
peço que não me deturpem a intenção 
e a sinceridade das minhas convicçõ-:s. 
A emenda é ao art. 164 Capítulo ITI, 
dos Direitos Sociais. 

Depois do § 38. a:crescente-se outro 
parágrafo, que ficará assim redigido: 

"Os nubentes serã:o obrigados a 
apresentar certificado d:e saúde :re
gulado por lei, atendendo às z.-.:m.
àições regionais do pais". 

O § 39, ficará sendo o § 40, assim 
redig~do: 

' 

"Incumbe à União, aos Es+.a.d:os 
e aos Municilpios, nos têrmos d'ls 
leis respectivas: 

a) sooorrer as familias d'e ?róle 
numerosa; 

b) estimru:lar a educação eugê
nica c higieno-soclal; 

c) a.mparM" a materni'Clade e a, 
infância; 

d) cuidar d<>S meios profilát.iCOS 
contra às doençaS transmissive1S; 
lutar contra os venenos sociais; 

e) assistir aos d<esvalkios sem
pre que com~ro'V'3.1da a incapaci
dade hereditária, congénita e ad
quirida com adoção de . medid~s 
'iuí! promovam a recip:-ocidade et:;. 
beneficios". 

('") Não foi revisto pelo orador. 
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A emenda eu a justifico dêsrte modo: 
Não seria razoálv~l. podendo ser cri

minoso, o receio do legislador quan.to 
à exigência do certificado de ~aúde 

dos nubentes, não procedendo tam.bRm 
;o argumento de <rue o mesm.o fi'51!
rára <!amo letra morta na Constitui
ção d·e 1934. 

As van~gens bio-sociais, o aprlm.o-
' ramento racial que se verificam com 
uma melhor distribuição dos tJe:ns 
genéticos justificam o e51Pirito e .:> al
cance do dispositivo quanto à sua nw
ralida.de e preservação da própria re
licidade e integri·dad:e da família. 

O bem~star coletivo, a harmonia 
universal talvez dependam m~nos d'as 
circur.stâncias econômicas que dos f:;:,
tores bio-psiquioos que integram a pa~
sonalidade. 

O afastamento, sempre que possiv-el, 
das causas determinantes físicas; mo
rais e mentais é um dever que ca~ a. 
nacionalidade como refléxo de tJ.mn. 

'imposi-ção universa.l. inspirada num de
terminismo natural. · 

As aberrações ou perv·ersões, ,;.s 
monstruosida-des que geram os valo
res negativos que se agrupam e se :ve:r
petuam como resíduos d•eploráveis da 
nossa imprevidência e inescrúpu·~o, 

crime de nossa ignorância e insensatez 
dev·em pesar na nossa consciência como 
advertências sombrias para que :n~ 

lhor nos inspiremos para remissão 
dêsses ·mesmos peca.dos e exbruturaç~.o 
de recursos que err<Uliquem, corrijam 
ou atenuem os motivos de nossa in
quietação e sofrim.:-ntos. 

A instrução e a educação, uma me
lhor distribuiçálo de bens econômicos 
nem · sempre invali<i:am ou neut':"ai.i
zam os atributos que nos chegam po': 
hereditarieda.de J ou congenitament-=. 
Se nos é difícil SUJl1>reendê-los ~omo 
dN!linantes ou evitar o seu enoom;!"o 
como recessivoo, ne-m por isso· d:erve
mos suspender a nossa perqmrrçao 
tanto mais necessária quanto maio
res f()rem os d'esajustamentos da per-

• sonalida.de. 

Nunca seria muito investigar os es
tigmas que acarr~tam a iillferio;riza~ão 

social. a debilidade mental e mói-ai, 
a deformação somática que tanto pe-

sam à. filantropia pública e privada 
como se não bastassem as' dores que 
os padeCimentos al,hcios nos trazem e 
a intranquilid!ade . que se apodera da 
sociedade em face da . perigosidade 
que êsses elementos, que viv-em no seio 
ou à margem dela, oferecem'. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Estou 
de pleno acôrdo com o nobre colega 
em que devemos cuidar de todos êsses 
males. Evi.dent.emente, o certificado 
prenupcia! é rima necessidade, CO!l).O 

também as campanhas eugênicas. Mas, 
]?ara meu esclarecimento, quizera que 
o nobre colega sugerisse os processos 
que deveriam ser empregados para 
evitar a propagação de tôdas essas 
taras assi...'"laladas no seu belo discurso. 

O SR. BASTOS TAVARES - Os 
processos · seriam pela educação do 
povo, pelas medidas de· saúde pública 
que uma lei ordinária regulasse, para 
que fossem devidamente apuradas. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Neste 
sentido, de pleno acôrdo. Eu estava 
entendendo que talvés V. Ex.a esti
vesse preconizando o contrôle da na
talidade pelo processo da chamada es
terilização eugênica; porque, se assim 
fôsse, evidentemente teríamos de con
versar um pouquinho (risos.) 

O SR. BASTOS TAVARES - Não 
chego a tanto. porque quando eu, aci-. 
c:1e11talmel"te, falei em esterilização, a 
primetra vêz que estive na tribuna, 
tomaram-no no sentido pode-se dizer 
pejorativo. Quando se fala em eugerua. 
em revigoramento de raça e· em me
lhoramento da espécie, não podemos 
deixar de fazer alusão ao processo da · 
esterilização ... 

O Sr. Hamilton Nogueira - E' evi
dente. 

O SR. BASTOS TAVARES - ... 
porque, hoje, se não é adotado em 
todos os paises- aliás em muito pou-. 
co paises - é reconhecido, entretanto, 
pela biologia, como um dos meios ca
pazes de evitar a continuidade dessas 
tendências que . se podem transmitir 
por hereditariedade . 

O Sr. Hamilton Nogueira - Não 
duvido que. é meio eficaz de eV:.tar 
a procriação. Mas, não ·é meio de so
lucionar o problema, tanto mais que 
a esterilização empregada, que é a 
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esterlllzaçã.o cirúrgica, não é inócua, 
é nociva para a saúde; e é um contra
senso empregar processo eugênico com 
a finalidade da produção de uma es
pécie humana sadia que talvés nunca 
apa!"eça, prejudicando o homem atual, 
qUi'!, ID€SIIlo doente, vale mais, por
que existe. 

o Sr. Lino Machado - J!: processo 
empregado só nos paises onde há pre
conceito de raça, como na Alemanha 
nazista.. 

O SR. BASTOS TAVARES- A es
te:t"'li:o:ação é indicada em casos ex
ceucionais. Mesmo que oferecesse aos 
i.."1~Hviduos os perigos a que aludiu o 
nobre Senador pelo Distrito Federal. .. 
· o Sr. Hamilton Nogueira - Ofe
recesse, não: oferece. 

O SR. BASTOS TAVARES - ... 
as inferioridades transmissiHüs através 
da herança o justificariam, porque os 
danos seriam mUito maiores, muito 
mais graves para a nacionalidade do 
cn~e proprtamente o perigo que a ope
ração cirUrgica pudesse oferecr.r. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Mas, 
Q:Uando falamos em eugênia. referlmo
nos à massa humana. Ora, os casos em 
oue seri2. indicada a esterilização são 
:·::;,ros. Mesmo na legislação alemã, 
Por exemplo, verificamos que as ir.di
.cacões do pont.o de vista eugênico 
SàÕ e.-dgidas a começar pela epileps1a. 
Sabemos que não !lá epilepsia: há epi
lepsias. E o fator here~itário passa 
para segundo pls.no na questão dessa 
doença. A coréa dos adultos é doença 
rara. Não é problems eugênico, é in
di•idual. A esquizofrenia, por exemplo, 
é doença de caráter recessivo. l?ode
ruos operar·todos os esquizofrênicos e 
continuar a aparecer a doença nas 
outras gerações. Estou de acôrdo com 
V. Ex." em que devemos evitar tõdas 

'• 

essas doenças, mas adotando processos 
mais humanos, :mais científicos e mai> 
precisos. Eu, com Inir.ha experiência, 
que já: vai longa, acredito mais na 
eutenia r·.., que na eugenia. 

O SR. BASTOS TAVA..~ES -Vos
sa. Excelência pode ter razão sob o 
po:cto de vista humano, no que diz 
respeito ao seu sentimentalismo e sua 
taoral religiosa. 

o Sr. Hamilton Nog11.eira - Não 
. preciso apelar para os valores reli

giosos e éticos. Não prec1so sair ·ao 
terreno cientifico. No caso da esteri
lização, que é processo cirúrgico, te
remos malefícios desde a anestesia 
mais simples possivel. 

V. .Ex"'., médico que é, sabe que 
C(ualquer que seja a anestesia, pode 
acarretar acidentes .. Quando há ris
cos cte vida, temos autorização para 
fazê-la. Mas não devemos obrigar 
o individuo, porquanto seria uma es
!Jécie de opressão, uma espécie de 
~ção ditatorial sôbre a pessoa nt.uallt
na. O ptocesso cirúrgico prõpriamen
te dito começa pela anestesia. · Léri
che, estudando a anestesia operatória, 
mostrou que o choque nervoso pode 
:;.parecer quando se falar na simples 
palavra «operação". Essa palavra. 
pode: por- si, determinar o choque ner
voso. V. Ex". sabe, por exemplo, que 
a esterilização na mulher é feita pela 
secção das trompas. E' 'uma laparo
tomia com todos os seus riscos. A 
própria vasectomia, no homem, apre
senta riscos. O aparte que estou dan
do é longo e peço ücença para ter
remar. A anestesia tem conseqüên
cias remotas. Schiff, Mareschal, Mi
nhowskl, Z..'Ime. Minhowska, verifica
:-am cases de nevróse de angústia, 
em pessoas que , foram esterilizadas, 
porquanto nas mulheres o .instinto 
nunca desaparece, qualquer que ê1e 
~eja na espéc!e humana. Pode ser 
controlado, exacerbado, n1as se1npre 
existe. Entretanto, se a mulher fôr 
esterilizada e souber que não poàe 
mais conceber, mais tarde verificar
se-á nela a nevróse de angústia. Como 
demonstr-aram os mesmos autores,· o 
complexo de inferioridade verifica-se 
nos homens em virtude da incapaci
dade consciente que têm de não po-
derem mais procriar. Por conseguin
te do ponto de vista patológico, pou
ca aplicação tem a esterilizs.ção. Não 
hâ necessidade de apelarmos p:::u-&. 
êsse meio. 

O SR. BASTOS TAVAP..ES- Vos
sa Excelência, finalmente, desvia mi
nha tese para aspecto que :oão · 
aquêle para o qual pretendia, neste 
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momento, atrair a atenção da nobre 
Assembléia. 

O Sr. Hamilton Nogueira Se 
aparteêi, foi em virtude do aprêço que 
V. Ex"'. me merece. 

O SR. BASTOS TAVARÉS 
Agradeço a deferência, mas não es
tou aqui para defender a esterili
zs.ção, à qual como disse no meu 
primeiro discurso, incidentemente fiz 
all's:'5o. Agora, se fôssemos encarar os 
incidentes cirúrgicos a que V. E.."i:". se 
refere, quase teríamos de abolir essa 
indicação para todos os casos, porque 
noderiamo:;; verificar essas nevróses. 
- O Sr. Hamilton Nogueira- Quan
do se trata de perigo de vida, deve 
ser aplicado o processo cirúrgico. 

O SR. BASTOS_ TAVARES- Os 
ê,cídentes são comuns em tôdas as 
intervenções. Há mesmo certos doen
tes - e V. Ex3 • há de convir nesse 
ponto - que já têm essa tendência 
em estado potencial, e que não será 
propriamente conseqüência da inter
venção ou da simples ndtícia de que 
vai ser operado. A intervenção ou a 
noticia anenas serve de estimulante 
para que -essa tendência, digámos as
sim, se m::.nifeste. Em se tratando ~e 
indivíduo normal, perfeitamente eqUl
librado, que não seja portador dêsses 
atributos dorninal'!tes ou excessivos. 
não se verifica a nevróse a que Vossa 
Excelência se referiu. 

o Sr. Hamilton. Nogueira - Vossa 
Excelência sabe que a tendência não 
é anormalidade, é co:r.um, é questão 
fundamental nos indivíduo<' sirnpati
cotônicos. Como demonstrou Lériche, 
a operação determina choque do sis
tema si:r.pático, que estimula a su
pra-renal. Estimulada esta, há maior 
descarga de adre~alina e, em conse-

. q_üência, pela hiperfunção do figado. 
hiperglicemia. o que conduz, como 
V. E.-.ca. sabe a condições que podem 
por em risco a vida do doente. Por 
que empregar ts.l pr~sso quando 
há meios eugêniccs? Quando se. tra
ta de intervenção em que está em 
perigo a própria vida, evidentemente 
temos de. concordar com êsse meio 
adequado. 

O SR. BASTOS TAVARES - V. 
Ex.a sabe que a medicina e a ci
rurgia, na atualidade, dispõem dé to
dos os recursos para prevenir ou ate
nuar essas manifestações. Existe, 
mesmo, o tratamento profilático, hoje 
denominado pré-oper.atório. que çor
lige ou atenua tais anomalias. O 
que pod~'ia constituir grande proble
ma para a cirurgia modern:a quase 
desapareceu, em face dos · recursos 
subsidiários de que dispõe atualmen
te a · cirurgia ou a. clínica, para re-
movê-lo. · 

Nínguém opera sem fazer a a.mne
se completa do doente, sem ve.tificar 
os · pontos vulneráveis do organismo 
enf'êrmo, sem :Lança: mão do.S recur
sos preventivos, par:. evitar que de
flagrem as desordens a que v. Ex. a 
aludiu. A cirurgia e a clinica estão 
perfeitamente aparelhadas para evi
tar, inclusive, o es'tOOo de choque, ou 
para socorrer o doente quando já se 
encontre nessa situação. 

Nenhuma ma.niiestação de caridade 
e solidariedade humana bastaria como 
dever cumprido, se nos limitássemos 
ao segregamento sob ~ seus variados 
aspectos. Isso não evitaria nem pre..: 
veniria a miséria inata ou congênita 
que figura como uma diátes·e social 
eterna com grande r.espcnsa'bi!idat.ie 
do no.sso sentimentalismo e da pro
filaxia unilateral obstinadamente sus
tentada e defendida pelos prosélitos 
da educação. Esta dispertae apri
mora virtudes potenciais, remove e 
encaminha más tendências adquin
das, atenua ou inibe transitoriamente 
a emotivídade e a impulsividade, re
tarda a deflagraçãc. do homicídio, do 
latrocínip, do nomadismo, mas não 
remove a inclinação constitucional 
que surge como fatalidade biológica, 
a permanecer irredutível, como mons
truosidade do .caráter,. como aneste
sia permanente da sensibilidade mo
ral e afetiva, como debilidade men
tal gradativa., come :missexualidade, 
como neuroses, como hiperestesia, 
acudindo às solicitações do ambiente 
saturado dos- estimulan~ do mal, 
sempre mais prestes no compareci-



-65-

mento · pela carência cu ausência de 
meios repressivos. 

nossa sinceridade, nosso desejo muito 
humano e patriótico de colaborar no 
sentido àe erradicar t.ôda.s essas in
f·:rioT..dades. Estamts todos de pleno 
acôrdo, mas é mister que nos conven
çamos ... 

Não devemos, nem podell::\OS aban
donar os ensinamentos biológicos e, 
5im, conjugá-los à educação social 
e familiarizar bem como à aut;o.:.edu
:::a.ção. 

A procriação inconsciente ac~ula 
males que se cristalizam · na degra
dação social e individual por culpa. 
da. filantropia cont:.a-seletiva. 

o Sr. Alcêào Coutinho" - Erradicar, 
.sobretudo, as causas fundamentais. 

O enfraquecimento da. a,ção legis
lativa em tôr110 d1JG problemas que 
envolvem o aperfeiçoamento do ho
mem pela melhoria das condições 
mesológica.s e pela proteção biológica. 
carresponderia à debilids.de da von
tade gove:mativa. 

O droantado pauperismo dos bra
sileiros exige que medit-emos seria
mente sõbre a.s suas causas. 

O SR. BASTOS TAVARES- Per
feitamente. Já serã muito. 

Não devemos pretender transformar 
do dia para a noite o que vimos 
acumulando durante tanto tempo. 

Realm2nte, é difícil remover essas 
causas ·abruptamente. Cumpre reco
llhecer nossa incapacidade, inclusive 
fir.ance:ra, para atender e ata<:ar de 
pronto o problema, por todos os lados 
e em todos cs setores. 

· N·em por isso devemos desanimar, 
porque es.;a tenacidade seria muito 
huma::J.a e· plenamente justificada, em 
face da c.onsciência que estou certo 

Srs. Repres~mtantes, temos· ouvido 
d::! vários ilustr&dv::; co!ega,s, nesta 
Assembléia, a descrição de quadros, 
dantescos e os mal: sombrios, rela
tiva-mente aos indices de mortalidade, 
de longevida<le e de . morbidiade do 
povo brasileiro. Aqui se tem dito, 
oom justa razão. com ve...."'ds.de irre
futável, que ês.ses fndices são. real
mente, apavorantes e deprimem mui
to os nossos foros de povo culto e 
c i Viliza.ã o. 

. todos possuímos. 

Todos afirmamos que (. povo bra
sileiro está solapado pela tuberculose, 
espoliado pelas v~rminoses e pelo im
comido pela, sifilis, aniquilado pelo 
estado de subnutrição, de fome crô
nk:a, como querem mui~os pelo es
tado de inamçao, porque aqui se 
diz abertamente. francamente, es
can<..:.alosamente, que o povo está fa
tni..'lto. 

Sustento a tese ãe que estamos, real
mente, subalimentados. -existe miséria 
e i.mpreviãência no Brasil, as medidas 
adotadas pelos poderes constituídos 
são nulas, insignificantes, m:serabilís
simas, em face de nossa grande ne-. 
cessidade. E' tempo d·z despert.armos. -
Nunca é tarde para corrigirmos essa 
deficiência . 

Por isso mesmo, congreguemos nos
sos esforços, aliemos nossas vontades, 

o paupelismo do brasileiro é pro
blema que nos comove e atormenta. 
A mã-e brasileira precisa ser ampa
rada, não só na sua fase de gesta
ção, ccmo na de lactação. 

A cr:ança, por sua vez, necessita de 
àmpa:::o, porque, asssim, teremos, d·z 
cer~a maneira. concorrido para à.imi
ncir os índices apavorantes de niorta
li::la::le infantil. 

.Mas existem, também, ca uss.s dessa 
inferioridade que constituem mais um 
:L::.tor social, def.:.ciência, de nossa edu
cação, porque. desgraçadamente, a 
prclificaçiio é muito maior nas clas
ses pobres do que nas camacas rné
di::o.s. 

O Sr. Alcêào Coutinho - A nossa 
forma de educação, de instrução po
pular, já é conseqüê:J.cia do nosso es
ta!õlo econômico, da. nossa situação so
cial. 

o Sr. Wellington Branàão- Dêsse 
pauperismo d·2correm todos os outros 
males. 

O SR. BASTOS TAV .ARES - En
tre os abastados e remediados, que 
podiam ter prole mais numerosa, que 
poà:'.am cuidar dela com mais carinh'=.. 
cercá-la de mais recursos de defesa, 
para qu,e se desenvolvesse convenien-
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temente, justamente entre êsse, Vos~ 
sa Excelência verificará nat:üidad-e 
menor. 

O Sr. Rui Santos - Vossa Exce
lência dá êsse conselho porque, talvez 
não se .l:~mbre bem de quanto custa 
a educ8.ção de um filho. Por isso é 
que aconselha proles num-erosas. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Estou 
de acôrdo com o ponto õ.e vista do 
nobre' orador. Respondendo ao aparte 
de meu nobre colega, Sr. Rui Santos, 
defenderia uma tese, aparentemente 
paradoxal. Justamente a prole nume
rosa, longe de sacrificar a famiJ..:a, faz 
com que esta adquira um ma10r de
senvolvimento ou melhor, faz com q-ue 
os pais sejam chamados a realizar 
:1t1vidades de 'que êl-~s se julgavam 
incapazes. 

O Sr. Rui Santos - Tenho o exem
plo em casa. 

O Sr.. Hamilton Nogueira - Evi
de::Jtemente, é U."l'la tese que exigiria 
tempo bem granue, para desenvol
vê-la, e não desejo :roubá-lo do nobre 
orador. 

O SR. BASTOS TAVARES - In
felizmente· o motivo, não é a-penas 
e-conômico. 

O ·Sr. AZcet:W Coutinho - Funda
mentaL-nente econômico. 

O Sr. Hamilton Nogueira- O pro
blema é bilateral: é de pauperismo, 
r:conôm.ico e, também, de consciência. 

O SR. BASTOS TAVARES - ll:ste 
Problema de cons!üência, justamente. 
é que influi nas classes abastadas ou 
remediadas, para que tenham proles 
limit::vdas. porque os pobres são os 
mais prolüeras, daí o se dize:::. que a 
riqueza co pobre está no número de 
filhos. 

O Sr. Rui Santos - O poema de· 
Jorge de Lima. 

O SR. BASTOS TAVARES 
Sr. Presidente, V. E..~.a já me ad
vertiu de que meu tempo já. está findo 
cometi uma falta para com o nobre 
colega, que fidalgamente me cedeu 
a ve2. Peço desculpas a S. Ex.t~-, mas 
quanuo assomei a esta tribuna, .já per
cebera que a hora estava esgotada 
para o colega que me devia substitUir. 
Exorb.itei, talvez, para atender aos 

apartes dos ilustres Srs. Represen
tantes, que tanto me honraram, pro
curando corroborar e, ao me s m o 
tempo, ilustrar o que digo e sustento, 
desta tribuna. 

É preciso combatamos o néo-mal~ 

tusiani:smo, que a alta sociedaó.e. as 
classzs abasta.das tanto empregam 
mais por comodismo, quando, no en
tanto, mais cultas, mais com'Preensi
vas, dispondo de maiores recursos eco
nômicos, deviam aperceber-se da ne
cessidade de proles numerosas, para 
que, o Brasil, assim garantido na si
tuação econômica, pudesse também 
melhor se desenvolver e termos um 
maior aprimoramento da nossa na.cio
nalidade. 

Desgraç.aciamente, é entre os pobres 
onde mais comuns se tornam essas 
proles numerosas; no entanto lá. não 
existe alimento bastante para desen
volvê-las e faltam recursos para ins
trui-las e educá-las. E porque talvez 
sejam os menos conscientes, são justa
mente os que mais proliferam. 

O Sr. Lino UI achado - A tese de 
V. Ex. a não ~ perfeita, em relação a 
vários Estados. Tenho o prazer de 
citar o caso do Ceará, onde, entre as 
melhores famílias, encontramos gran
des proles. 

O SR. BASTOS TAV ~ES - Não 
nego a existência de grandes proles 
em famílias abastadas ou remediadas; 
de maneira genérka, sustento a- tese 
de que, no nosso pa:ís, é muito 'Iruüox 
a proliferação entre pobres, que entre 
ricos. 

O Sr. Lino Machado - No Ceará., 
taive::: se dê o opôsto. 

O SR. BASTOS TAVARES - lt 
possível que o Ceará nos àê êste nobi
lital~te exemplo, que devia ser segUido · 
pelos dema:s Estados, em tôd.as as 
cama.das sociais. 

O Sr. Li no li! achado - Talvez mes
mo em homenagem à. te:::r.a da luz, 
qUis citar o exemplo a V. Ex.t~-. 

O SR. BASTOS TAVARES 
Muito agradecido à colaboração de 
V. Ex. a. Que todo a Brasil seja idên
tico, igual, no futuro, ao Ceará, para 
que tenhamo:; uma população ao al
cance da.s nessas necessidades. Que o 
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Brasil seja realmente mais povoodo, 
porém por gente sadia, por gente 
nobre, capaz de tornar nosso pais cads. 
vez maior. (JXuito bem; muito bem.) 

O SR. LERI SANTOS - Se.nhor 
Presidente, peço a palavra:, pela or
dem. 

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

O SR. LERI SM'TOS -/<Pe'ia or
dem) - Sr. Presidente, recebi uma 
carta do interior de Minas Gerais, da 
qual vou l€r um trecho para conheci
mento desta P..ssembléia. (lendo): 

" ... nõs, trabalhadores, não po
deremos mais comer pão. A fari
nha de trigo está sendo vendida a, 

350 cruzelros a saca. Por aí se vê 
a que preço estamos sujeitos ... " 

Sr. ~esidente. Todos nós reconlle
cemos a ãificuldade do momento em 
rçla.çáo ao abastecimento de gêneros 
de primeira necessidade às populações 
desta, capital e do interior do ryaís. 

O Sr. Barreto Pinto - Principal
mente no interior. 

O SR. LERI SANTOS - (Lendo) 
- E não se põe em dúvida o esfô:::p 
dis~ndido pelo govêrno fe<!eral no 
sentido de remediar tão dolorosa si
tuação. 

Mas, Sr. Presidente, fôrça ~ ::on
vir, na questão ào trigo, existe o cha
mado câmbio negro em prejuízo ma
nifesto para a eeonomia popular. 

O ·Sr. Barreto Pinto - Só do ~rigo 
não. O câmbio negro existe com far
tura em tudo. 

O SR. LERI SANTOS - (Lendo) 
- Pelo trecho da carta. que li, verifi
ca-se exatamente o que estou afir
mando: a existência de uma, quadri
lha organizada que consegue farinha a 
preços baixos e a vende para o in
terior au!erindo lucros astronômicos. 

Tenho a impressão, Sr. PreSidente. 
de que o govêrno do Estado de Minas 
Gerais está favorecendo o câmbio ne
gro da :farinha de trigo e vou justifi
ca:r porque. 

O Sr. Barreto Pinto - :e acusaçâo 
muito grave, que deve ser defendida 
pela. bancada mineira. 

O SR. LERI SANTOS - (Lendo) 
- Quem se der ao tra-balho de per
correr as repartições indicadas co
mo responsáveis pelo abastecimento, 
ou melhor, pe!o fornecimento do pro
duto, terá diante de seus oL'1os um 
quadro doloroso: centenas de con•er
ciantes do interior, há longos dias 
nesta capital na esperança, de que 
possam levar para suprir a sua clien
tela qualquer quantidade de trigo. Há 
também numerosos industriais, cem 
suas fábricas paradas. nas mesmas 
condições. 

O Sr. Campos Verga! - V. Ex.• 
permite um aparte? 

O SR. LERI SA:r..""TOS - Com muito 
prazer. 

O Sr. Campos Vergal - Comun1-
co a V. Ex." e à Casa que em São 
Paulo residem os maiores tubarões da 
exploração da fome pública-, visto co
mo jornais daquela e desta Capital, 
afirmam que há armazéns supe::.-lo
tados de trigo e foi descoberto na 
Várzea, próximo a Santos, gra·r.de 
quantidade àe trigo enterrada, quzn
do na própria capital paulista o pá~ 
minguou de tal forma que hoje prà
ticamente não existe. As 'lUtoridades 
mlblicas de São Paulo precisam tomar 
~erdadeiras e enérgicas providêncills 
contra êsses criminosos que estão as
sassinando grande parte da, população 
de São Paulo. 

o Zr. Gregorio Bezerra - O Senhor 
Macedo Soares só sabe tomar medidas 
contra grevistas, operários que estão 
passando fome. 

0 Sr. Ban·eto Pinto - Na segunda· 
feira trarei documentos verdadeira-
mente eàificantes do que se 'passa 
atualmente no Distrito Federal. qu~ 

é causa profundamente dolorosa.. V. 
Ex." f· ti prestamio relevantes ser
viços, trazendo ao conhecimento da 
Casa o que se passa em Minas. O 
Sr. Campos Vergal acaba. de trazer 
ao nosso conhecimento o que se pas
sa em Sf.o Paulo. Estamos numa si
tuação que nunca atravessamos .. 

o sr Wellington Brandão - Isto 
é o que ·se :passa no Brasil: 
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O Sr. Barreto Pi1tto - No .Brasil, 
realmente. Chegamos hoje a êste es
tz.dc. 

O SR. LERI SANTOS - Em re
laçã.o ao Estado de :Minas Gerai~ é 
possível que venha esta pergunta 
mas existe no mercado farinha ·que 
possa ser enviada para o interior? E 
eu respondo que sim. Ainda poderão 
perguntar: porque o displkente go
vêrno do Sr. João Beralcio entende 
que o pão é alimento indigesto para 
o estômago do povo mineiro. 

o Sr. Wellington Brandão - Não 
apoiado, V. Ex."' está fazendo grande 
injustiqa . ao espírito verdadeiramente 
penetr:;.do dessas conveniências pú
blicas do Interventor João Beraldo. 
V. Ex."' acabou ·de ouvir o noibre Re
presentante de São Paulo, Sr. Campos 
Vergal, apontar êste Estado, modelar, 

• com o paraíso dos tubarõas do câm
bio negro; ouviu, igualmente, o ilus
t:·c Representante Barreto Pinto que 
prometeu segunda-feira trazer ao co..: 
nhecimento da Casa os fatos vergo
nhosos que ocorrem na Capital da 
República, no entanto quer atribuir 
essas desordens, êsses males a suposta 
displicência do Interventor João Be
raldo. 

O SR. LERI SANTOS - V. Ex."' 
espere um ~cuco e saberá porque o · 
afirmo. 

O Sr. Wellington Brandão- Aguar
darei com ··&da atenção os esclareci
mentos de V. Ex."'. 

. O SR. LERI SANTOS - Q~ndo, 

bã "' dias, procurei o ilustre Sr. Se
cret.á.rio do Interior do Distrito Fe
deral, Dr. Ernâni Cardoso, para ob
ter informações·. de como murJcípios 
do meu Estado poderiam ter qual
quer suprimento, aquela autoridade, 
digna e honrada, afirmou que o go
vêrno do Estado de :Minas estava atri
buida :1. tarefa de distribuir as res
pectivas cotas. E a seguir deu-me o 
nome e o enderêço do funcionário en
carregado de fornecer as guias para 
a :saída do produto desta Capital. 

N& mesma ocasião, Sr. Presidente, 
~uvi; aturd!do, espantado, de um 
membro da Comissão Nacional do 

Trigo, que se encontrava no gabi
nete do Se<:retário do Interior, a de
claraÇlo de que o Sr. João Beraldo, 
há mais d~ um mês, notem bem, Se

. n...'lores Constituintes, há mais de um 
mês, recebera uma solicitação para 
ir..dica.r as cotas de cada município 
mineiro e até s,g·ora nenhuma respos
ta havia dado! 

O Sr. Wellington Brandão- Garanto 
a V. Ex." que esta informação é im.
procedente. 

SR. LERI SANTOS - E' só prõ'var. 
provar. 

' O Sr. Wellington Brandéo - Com-
prometo-me a trazer ao conhecimento 
da Assembléia detalhes que infirmam 
as assertivas que V. Ex."' está fazendo 
da tribuna. 

O Sr. _Lino lr'Iachado - Na verdade 
o caso não é mir.eiro. E' do Bra
sil inteiro. V. Ex." nã.o tem razão 
em atacar só o Sr. João Beraldo. 

O SR. LERI SANTOS - A uma 
indagação minha, o referido membro 
da Comissão de Trigo informou ainda 
que a Minas Gerais havia sido dada 
a cota, referente a maio,. de 81 mil 
sacas de farinha de trigo, mas que 
os moinhos de acôrdo com as deli
berações tomadas e que regulam o 
abastecimento do interior, só despa
chariam o produto depois que viesse 
a resposta do govêrno min-eiro. 

O Sr. Wellington · BrandãÓ - ·Indi
que-me V. Ex." o meio pelo qual 
po: ~mos canaliza1· para ~finas Ge
rais estas 80. 000 sacas de trigo e com
prcmeto-me, nãv só a dar a !llb;J à 
palmatória como subscrever as acusa
ções de V. Ex."'. 

O SR. LER! SANTOS - E :::na1s 
grave ainda, Sr. Presidente, é que 
estive no endereço indicado, Rua Vis
conde de Inhaúma, 39 - 3.0 andar, 
e onde funciona, segundo os dizeres 
de uma placa colocada na porta, 
uma dependência ou coisa que valha, 
c.. Secretaria de Agricultura de Mi
nas e lá não encontrei ·ninguém que 
pudesse dar, sObre o assunto, qual
quer informação! 

O func:onârio encarregado do ~r
rtço, que deveria estar nesta Capital 
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p&!'êl. atender e informar as partes, 
'há muitos dias está viajando e não 
se sa'be quando chega! 

O Sr. Wellington Brandão- Quem 
é que informa alguma cousa de po
sitivo a êste respeito? Indique Vossa 
Excel€:nda essa fonte mir-acUlosa? 

O S..~. LER! SANTOS -No mo
mento angustioso que estamos atraves
sando, o poder público tem o dever de 
ajudar o povo, minorando o seu so
frimento e procurando remediar a sua 
p:recária situacão de vida. 

Não dando resposta urgente ao pe
dido que lhe foi feito, criando difi
culdades_ ao abastecimento, pelo menos 
pa:rcial,. das populações do interior, 
pelos processos legais e normas comer
ciais limpas, o Interventor João Be
ra!do favorece o câmbio negro da fa
rinha. de trigo em seu próprio Estado 
e permite que êste produto seja ven- · 
dido a 350 cruzeiros a saca ! 

Diante de -tão graves factos e que 
aumentam a aflição e o desespero do. 
povo mineiro, eu me· vejo obrigado. 
Sr. Presíden~e, a afirmar, mais uma 
vez desta tnbuna, que o Estado de 
Minas continúa ainda em um regime 
de completa irresponsabilidade admi
nistrativa. 

Era Õ que eu tinha a dizer. Ul!uito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. C.AME'OS vERGAL - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. CAMPOS VERGAL (Pela. 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra, a fim de passar às mãos àe 
V. Ex.a o seguinte requerimento: 

Censideran<lo: 

Que o mundo marcha para novos e 
promissores rumos, era que todos os 
homens sejam realmente iguais; 

Que a república é o regime mais hu
mano e democrático, criando novas e 
belas possibilidades para a felicidade 
do poyo; 

Que no ciclo da História da. Huraa, 
nidade, as 'monarquias representam 
uma forma retrógrada, e tiveram jã. 
sua época;. 

Que a evolução social e econõm.1-
ca. dos povos não comperta organiza
ções baseadas em "aristoeracias de 
sangue-azul"; 

Que na tragédia incomensurável da 
última guerra devem ter desapareci
do os preconceitos de raça., de côr, 
de classes sociais e de religião; 
. Que ~ ~~públicll: é o instituto polf

tlco e Jur1d1co, soc1al e econômico que 
melhor a tende aos anseios dos povos 
que lutam pela sua integrai liberta
ção: 
- Requeremos se registe na ata. dos 
nossos trabalhos um expressivo e ca
loroso voto de satisfação e aplauso s.o 
~ob~e, progressista e laborioso povo 
ztallano, nosso dileto irmão, pela subs
tantivação de sua magnífica vitória. 
proclamando a República em sua oá
tria. ,Que se registe também o nÔsso 
ardente desejo pela paz, progresso e 
crescente prosperidade dessa admirá-
vel nação. · 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1946. 
- Campos Ve:rgaZ. - Teódulo Albu
querr;ue. - José Alves Linhares. -
Benicio FonteneZe. - Jalles Macha
do. - Juran!lir Pires. - Carlos Pres
tes. ..,.... Carlos Marighella. - Jorge 
.Amado. - Maurício Grabois. - Nes
tor Dttarte. - Toledo Pisa. - Aloy
sio ãe Carvalho. - Licurgo Leite~ -
Domingos Velasco. 

Era o que tinlla a dizer<Muito bem. 
Palmas.) · 

O SR. CARLOS MAIÜGH:ELA -
Sr. Presidente, peço a palavra., pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a r,a-
lavra o nobre Representante. · 

O SR. CARLOS JY'.t.ARIGP....!!.LA -
<Pela ordem) - Sr. Presidente, nas
se às mãos de V. Ex." requerimênto 
a respeito da situação dos estivadores 
baianos: 

REQUERIMENTÇ> N. 136-1946 

Suge:re ao Pod,er Executi:ro que 
seja aumentado o salário dos es
tiviulores d.a cidade de Salvador, 
Bahia. 

Consideranõo que os estivaõores bai
anos, antes do Decreto-lei n. 0 2.032 
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-
de 23 de fevereiro de 1940, gozavam en-
tre outras vantagens, das seguintes: 

a) Trabalho no corivês em turmas 
. -de 5 homens, percebendo, cada um, 
a importância . de Cr$ 18,00, por jor
nada de trabalho; 

b) O salário pelo trabalho da noite 
t}nha um acréscimo de 50% com jor
nada composta de urna hora menos do 
que o período de trabalho diu.-no; 

c) O serviço de couro sêco era pago 
por unidade; 

d) A remuneração pelo trabalho com 
merca-dorias chamadas nocivas, como 
por exemplo, enxofre, soda cáustica, 
potassa, etc., gozavam também de um 
acréscimo de 50%; 

e) Os serviços com cimento eram 
efetuados per turmas; 

f) E os trabalhos com carvão. em
bora terminassem antes do período 
do salário correspondente a um dia, 
com acréscimo de 25%, eram pagos 
integralmente; 

Considerando que, com o advento do 
citado decreto, desapareceram êsses 
direitos; 

Considerando que, em consequencia 
dêsse dispositivo, os estivadores baia
nos chegaram ?- ganhar até Cr$ 
2,80 apenas, pelo serviço de uma noi-
te int~ira; 

Considerando que êsses trabalhado
res perderam a garantia de salários, e 
o serviço com mercadorias nocivas se 
faz sem nenhum aparelho protetor; 

Ccnsi:derando que~ à custa de inú
meras e justíssimas reclamacões. êsses 
tràbalhado:res, conseguiram o-bter o sa
lário garantido d~ Cr$ 18,00; 

Conside::-ando que, perduram as de
ficiências quanto à falta de higiene 
e · confôrto necessários ao trabalho 
hUll'..ano; 

Considerando que o aumento do 
custo de vida p::-oss-egue sua maTcha, 
tendo atingido ur- nível de 300"?. su
perior ao de antes da conflagração; 

Considerando que os estivadores 
baiancss aceitaram, durante a ;uena, 
patrioticamente, tõdas as restrições 
d~ ordem econômica sôbre direitos que 
jâ, haviam adquirido, a fim de con
trib~em para o esfôrço bélico; 

Considerando que, vencidas as fôr
ças nazi-fascistas, retornam-os 2. paz 
tão almejada, não subsistindo, portan
to, as razões invocadas para o cerce.!!.
mento de tais àireitos; 

Conshierando que os Estivado
res da Cidade de Salvador, Esta-do 
da Ba:b...ia, por interm,§dio do 
Sindicato dos Operários Estivado
res da Cidade de Salvador dirigi
ram -em dezembro de 1945, ao E:r..mo _ 
Sr. .Ministro do Trabalho e ao Sr _ 
Delegado do Trabalho Marítimo na
quela capital um memorial, expondo 
as razões aqui invocadas, sem obterem 
qualquer resposta; 

Considerando que, em vista disso. o 
mesmo Sindicato deiibeTou, em feve
reiro do corrente ano, dirigir-se à 
Comissão da .EaTinha Mercante insis
tindo nu..'!la solução justa para o ca
so. baseado no qu;: dispõe o artigo 
27\: da Consolidação das Leis d-o Tra
balho, e que também não teve res
posta; 

Requeremos seja solicitado ao P:X:~r 
Executivo per intermédio do Exmo. 
Sr. Ministro do Trabalho, conceder 
aos Estivadores baianos, em face dcs 
motivos acima expostos o seguinte: 

1 - Aumento de 100% sõbre o sa
lário atual, e 150%, ainda sôbre o 
salário att:.al, nos dias de don1ingo, 
f e ris. C: os e se:-viços noturnos; 

....._2 - Extinção dos ternos pequencs 
para 30 toneladas: 

3 - Eqüidade nos pagamentos de 
extraordiná:::ios em salário e tonela
gem; 

4 - Contagem de cou:-o por !.!~i

dade para o serviço de estiva e des~s
tiva; 

5 - Tonelagens pagas ao triplo. is
to é, três vêzes o p::-êço normal quando 
o serviço fôr feito em horas e::traordi
nárias, para que, estabelecida esta n;Jr
ml:l. do trabalho, desapareça a conta
gem suplementar que é dada pelas 
entidades, quando o serviço contL"'luar 
no horário de 11,3ll às 13 e das 17 às 
19 horas, períodos de trabalho que 
serão" isolados, cada qual respond~ndo 
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pelo seu salário. Obrigação das enti
dades de pagar sz.lário integral, em
bora a prod1.:.ção não cubra o mesmo, 
porém, sem culpa do estivador; 

. 6 - Revisão de classificação da na
tureza. das mercad01.'ia.s constantes da 
tabela atual, como sejam: ..:.:n:::tnto, 
rôlos de arame . farpado, carbureto 
de o.-tigênio, borracha, manganez, car
,;ão coque e de pedra, tóxicos e explo
sivos; 

7 - Extinção da contagem de horas 
no serviço de estiva, principalmente 
de horas extraordinárias e manuten

ção dos serviços d<= turmas par'3: ci
mento, trigo, potassa, soda cáustica e 
enxofre, e uinda ab.-iição de meio dia 
do serviço de ca::-vão. 

Sala das Sessões, 13 de jur.h0 de 
1946. - Luiz Carlos Prestes. - Carlos 

M!Lrighella. - Jorge Amado. - Caires 
de Brito. - Mauricio Grabois. - João 
.1.mazonas. - ·José Crispim. - Agosti

nho Oliveira. - Trifino Correia. - AZ

cêà.o Coutinho. - Alctd.es Saõeru;a. 
Batista Neto. - Claudino Silva. -

Gregório Bezerra. 

O SR. ALCIDES SA.BENÇA- Be
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. ALCIDES SABENÇA (Pela 
ordem) - Sr. Presidente. a fim de 
atender às justas reivindicações dos 
trabalhadores da Cantareira, faço che
ga.r às mãos de V. Ex." requerimento 
solicitando medidas para solução dos 
problemas daquela classe, cujo salário 
de fome vem. dia a dia, agravando 
a situação de m~éria em que se en
contram. 

O requerimento está assinado pela 
bancada comumsta e por outros ilus
tres Repre:;entantes. 

Era 
bem.) 

o que tinha a dizer <Muito 

REQUERIMENTO N. 0 223 - 1946 

Solicita ao Poder Executivo in
formações sõbre as providências 
tornadas para exir;ir da Cia. Can
tareira o cumprimento dos dispo
sitivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Considerando que a Cia. Oantareira, 
concessionária dos serviços de bondes 
em Niterói a São Gonçalo, apesa.r de 
ter mais de 2.000 empregados, não 
cumpriu. até hoje, cs dis;positivos das 
leis trabal.hista.'S, que exigem de tcdos 
os estabelecimentos ou emprêsas com 
mais de 500 trabalhadores, mantenham 
restaurante ou locais apropriados para 
os mesmos fazere·m .suas refeições; 

Considerando que os lc:ais de tra
b:J..lho da Cia Cantareira CVia Perma
nez>te, Seção de Carris e· CaS2 de Car
ros) são insalubres. constituindo gra
\"e risco para a saúde de seus empre
gados;· 

Considerando que a referida Com
pa.iJ.l'>Ja não paga salários integrais a 
seus em!)regados, quando êstes, à sua 
disposição, nãc• trabalham por falta de 
::::1aterial, concedendo-lhes, apenas 75'/o 
gem que os mesmos possam se afas
tar do local de trabalho durante o ho
!"ãrio de serviço, cc:Jtra....-i.a;;::tdo, dêsse 
mo-do, o a1·tigo 238 da Consolidação 
das Leis do Tn:. balhc; 

Considerando que essa eiXl!Prêsa efe
t.l.:.a os pagamentos quinzenais e men
sais com grande atraso, C a 1. a. quin
zena de Maio só foi paga a 30 do 
mesmo mês) : 

Considerando que a Cia. não tem 
instalações higiênicas nen1 chuveiros 
para ba.nhos ou lccai:; :?:propriados
p.ara seus emprega-de<> mudarem de 
roupa; 

Ccr.siderando que, apesar de cada 
empreg:ad<J às szção de carris (Condu
to:re.s, Fiscais. !\!l:o•torne1ros. Recebedo
res de fér1as. o::tc. 1 ter fiança deposi
tada em dinhci.ro, nos cofres da Com
panhia, não recebem nenhum juro 
dêsse capital que se elE'va a mais de 
150,0GO cruzr:iros, pertencentes aos _tra
baLltadores, mas renden.do juros !Para 
a Cia..; 
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Requeremos que sej::t solicitado ao 
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho in
formar: 

1 - Quais as providências tomadas 
para exigir da C:a. Cantareira o cu.m.
ptimento dos dispositivos da Consoli
dação das l-eis do Trabalho para: 

a> Manter um restaurante ou local 
apropriado para refeições dos enll[}re
gados; 

b> Higienização dos locais de traba
lho, a fim de proteger a sa-úde dos 
operários; 

c) Cumprimento rigoroso da lei de 
8 horas; 

d> Pagamento integral do salário, 
qua..'ldo o empregado está à dispooição 
àa Companhia deixando de trabalhar 
por falta de material; 

e> Manter o pagamento de sal:á.rio 
dos trabalhadores em dia; 

f) Manter local adequado para re- / 
pouso dos trabalhadores, quando de 
plantão. 

2· -- Se a Companhia Cantareira 
já foi intimada a pagar, aos seus em
pregados, os juros correspondentes ao 
dinheiro de fiança depositado em seu 
poder. 

Sala das ::5essões, 13 de junho de 
1946. - Carlos Prestes. - Carlos Ma
righelZa. - Mauricio Grabois. - Cai
res c!e Brito. ·- José Crispim. - Agos-
tinho Oliveira. Batista Neto. · 
Gregório Bezerra. - Melo Braga. -
Trijino Correia. - Clau.dino Silva. -
Alcides Sabença. - José Leomil. -
Campos Vergal. - João .4.mazonas. -
Café Filho. - Segudas Viana. - Be
nicio Fonteneze. -Leopoldo Neves. -
GurgeZ do Amaral. - Romão Júnior. 
- Agrícola de Barros. 

O SR. CAffiES DE BRITO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. / 

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

O . SR. CAIRES DE BRITO CP ela, 

ordem> - Sr. Presidente, venho, em 
nome da minha bancada, mais uma 
vez, tratar das arbitrar!edades prati
cadas pela Policia, não só do DistritQ 
l''ederal. como em outros Estados do 
Brasil. 

De inicio, quero faz;er algumas con
siderações a respeito dos espancamen
tos feitos pela Policia politica dr!.;La. 
Capital em componentes da Comissão 
de Salários dos Empregados da Light. 
Antes, porém, de ler depoimento de 
func:onários daquela emprêsa, quero 
referir-me a trechos do ofício ditigido 
pelo Sr. Pereira de Lira ao egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral destl'. ct- · 
dade, no qual aqueb. autoridade, cada 
dia, cai mais no des-crédito do povo 
brasileiro, p-elo desprêzo que cl.á à opi
nião pública e. no caso, à grande par
cela desta Casa. 

Diz S. Ex." a certa altura o se-
guinte: 

" ... sendo certo que êsse pseudo
assassinado (trata-se de Bentq 
ãe Carvalho Braga) examinado no 
Instituto Médico Legal, não apre
sentou, no corpo de delito, os in
ventados sinais d·e tortura,s, .sevi
cias e bárbaros espancamentos, 
encontrando-se em estado de in
tegridade física, apesar da ;us. 
partic:.pação na ação, à mão. ar
mada, em que se envolveu nos .iia.s 
c'_ias 23 e 31 de maio". 

Ai está o desmentido lançado a face 
de algumas centenas de nobres Re
presentantes, inclusive dos que com
puseram 'a Comissão médica que reali
zou o exame de corpo de delito. 

Vindo ao encontro destas palavras, 
vou ler o relatótio de três funcionárias 
da Light. que dizem: 

"Aos poucos foram se retirando 
os presentes, permanecendo no re
cinto a Diretoria do Sindicato de 
Cs.rris; ~s ~omissões &e salários e 
algcms associados dos três sindi
catos. Trocávamos opiniões sôbre 
o sucedido, quando fomos infut
mados d;: que os portões de saida 
achavam-se interditados pelos po
lic:ais presentes à reunião. 

Dentro de poucos minutos che
gavam ruidosamente, vários Cõ:l.J;:

ros de choque e "tintureiros" d":t 
polícia.. Os homens receberam or
dem de formar fila .indiana e um 
à um foram sendo empurrados 
pll.ra dentro dos tintureiros. 
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Chegando em. primeiro lugar no 
:prédio da rua da Relação, depois 
de passar por inúmeros corredores 
e gabinetes, fomos encaminhadas 
para uma espéci·2 de corredor am
plo, todo cercado de grades. Sen
tamos num banco, aguardando 
novas ordens, e então fomos obri
gadas a presenciar cenas dantes-· 
cas que jamais tinhamos imagina
do assistir em nossa vida. 

Junto à porta de entrada do c~
tado corredor formaram-se duas 
alas de :policiais atléticos e todos 
nossos colegas que iam passando 
recebiam bofetadas, golpes na 
nuca e pontapés; muitos não re
sistindo a. violência dos golpes 
eram projetados ao chão e os car
r~.scos os obrigavam a levantal"
se debaixo de pontapés. Vimos 
um colega depois de tombar, le
vantar-se com um dos olhos san
grando. devido a um sôco do 'OQ-

licia Boré. -

Depois de terem perto de oiten
ta trabalhadores de várias idades 
por estas alas . - que in titulam 
"Corredor-Polonês'' - os policiais 
vieram retirar dentre êles, aque
les que julgavam os maiores cul
pados pelo gesto desesperado dos 
7.000 trabalhadores. Nova cena 
de horror! l:::sses homens foram 
violentamente arrebatados de nos
so meio e sob onda de bofetões, 
pancadas e impropérios foram le
vados aos tombos para fora do 
corredor. Neste ínterim, um fun
cionário levou a nós moças · para 
t:m alojamento onde devíamos per
manecer incomunicáveis. Passado 
mais ou menos meia hora conduzi
ram-nos a um corredor. a fim 
de sermos identificadas: nêsse mo
mento, vimos horrorizadas, entra
rem vários colegas completamen
te feridos e ensanguentados que . 
não podendo manter-se em pé, vi
nham amparados por investigado
res que os ccnduziam ao ambu
latório. 

i 
Fomos novamente reconduzidas 

ao alojamento, que tinha grecl.es 
que davam para os corredores. 
Passamos o resto da noite ou~rin-

do chegarem colegas que er'ltn 
conduzidos aos trancos P. borracha
das até as portas dos outros alo
jamentos. A todo instante ou
víamos abrir as portas dêstes 
cubículos e uma pessoa dizer: "vo
~ é fulano de tal da comissão de 
salários? venha cá fora que vai 
apanhar". Dali a meia hora -
vitima voltava arquejando e se ar
rastando. Nestas ocasiões ouvia
mos gargalhadas frenéticas, que 
soubemos serem dadas pelos ..:ar
rascos no momento em quP €:sta
vam espancando nossos colegas. 
Que poderemos pensar de homens 
que torturam seus semeL.'lantes so
mente por prazer? Pior que feras, 
pois as mesmas matam para ali
mentar-se. 

E assim passaram-se três dias 
e três noites que pareceram anos 
de pesadêlos. Durante o dia rei
nava relativa caJ.Ína. À noite po
rém recomeçava o movimento de 
interrogatórios e pancadaria. 

Na noite do C.ia 1, no momento 
em que procurávamos dormir o 
qrte era quase impossível devido' ao 
barulho, ouvimos alarmadas e co
movidas lim homem que chorava 
desesperadamente: parecia um 'l.lu
cinado e queixava-se ao médico. 
entre palavras entrecortadas de 
soluços, que os policiais tinham 
lhe aplicado choques elétricos. Le
vou perto de uma hora nestas 
condições, melhorando aos poucos 
graças aos calmantes ministrados 
pelo facultativo. Quando interro
gamos o plantão sõbre o ocorrido, 
êle declarou ·tratar-se -de um 
chaufeur -da Light "que sofrera 

·porte comoção l5or saber que seria 
põsto em ::.iberdade". 

Graças a indiscrição dos poli
ciais que faziam comentários em 
voz alta, estávamos ao par do que 
se passava, com·frases como estas: 
"No cobfculo 8 quatro não podem 
falar". "Levs.ram o Braga para. 
fazer declarações mas êle perdeu 
os sentidos". "Mário Rodrigues 
só poderã ir ao cartório de maca". 
O . Ari recebeu tantos sôcos no 
rasto que· estã cego". "0 Damaso 
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perdeu tanto sangue que precisou 
de uma transfusão. 

Quando protestávamos contra ês
tes espancamentOs jw1to aos mé
dicos e enfermeiros que solicites 
vinham nos oferecer seus présti
mos, êles respondiam que pancada 
de borracha é superficial e não 
machuca. Th/.::as se L"lsistiamos sô
bre o fato de termos visto colegas 
completamente ensanguentados e 
sem fôrças, não sabiam o que res
ponder. 

Pomos interrogadas duas vêzes; 
a primeira no cartório da seção 
social, onde fizemos descrições 
completas do caso da Tabela da 
Vitória e dos acontecimentos da 
assembléia. Os escrivães . tra
taram-nos com gentileza e diante 
do que expm;~mos, concordaram 
que os trabalhadores da· Light ti
nham razão. O segundo interroga
tório foi feito na seção política, 
pelo policial Boré, que usando de 
trucs, promes!f-as e intimidações, 
procurou convencer-nos a declarar 
que o causador da greve jôra o 
nosso bravo colega Pedro de Car
valho Braga. Respondemos com 
precisão e altivez às sua:; pergun
tas insinuosas e êle vendo que 
estava falando com pessoas de brio 
e caráter, desistiu do interroga
tório. 

_-llJ.tes de abandona:::mos aquele 
antro de- infâmia e covardia. fo- · 
mos conduzidos à presença de seu 
respons2.vel, o Cel. Imbassai. O 
1nesmo demonstrando a mais com
pleta incompreensão do que seja 
o sentimento de fraternidade, que 
nos manda trabalhar pela coleti
vidade, aconselhou-nos a abando
nar a luta, oferecendo-se para ar
ranjar aumentos para :J.ós três, 
por meio de seu prestigio junto à 
Light. Respondemos QU:l traba
lhawamos também por milhares de 
chefes de família que se encon
travam na iniséria. Tentou fazer
nos declarar que ninguém havia 
sido maltratado Il.a sua. seção. 
~. diante da firmeza e sinceri
dade com que lhe descrevemos as 
cenas desumanas e revoltantes das 

quais tínhamos sido testemunhas, 
fi-cou bastante confuso e prccurou 
mudar de assunto. 

Havia certamente, ordem de 
não maltratar as mulheres, pois 
trataram-nos com respeito e con
sideração mas, fomos cruelmente 
atingidas, pois não houve para 
nós maior desgosto nem· humilha
ção do que assistirmos às cenas de 
selvageria de que foram Vitimas 
no-:...sos colegas, todos trabalhado
res honra,dos, cujo único crime 
era reivL"ldicar um pouco rnais de 
pão para seus filhos. 

-
Causou-ncs orgulho e admiração 

a ccra.gem e indiferença com que 
nossos heroicos colegas enfrenta
vam aquelas feras. Nem uma 
queixa nem um gemido. Nós mu
lheres também nos mantivemos à 
!J.ltura. Nem lágrimas, nem la
mentos. 

Uma vez de volta aos nossos 
lares, longe daquela casa maldita 
m~ditando sôbre fatos tão graves, 
indescu1páv.eis num país civiliza
do, ficamos em dúvida se tudo que 
se .passou foi de fato realidade ou, 
se em sonhos nos transport§.mos 
às épocas mediáveis ou aos tem
pos da inquisição, em que não ha
via leis nem garantias para os 
ciciaà.ãos". 

São, Sr. Presidente, ligeiras amos
tras do escabroso caso da Light, que 
o Sr. Chefe de Policia teve a coragem 
de vir a púplico dizer que nso pas
sam de meros gracejos dos trabalho
dores! 

O Sr. Soares Filho - Examinal'W.o
se as declarações dos de<pOimentos 
citados por V. Ex.8 , bem como o rela
tório do delegado incumbido do in
quérito e as afirmações feitas nos jor
nais, tôdas elas a.presentam, à luz da. 
ciência processual, contradições de tal 
Qrdem, que demQnstiam a inveroosimj.-
lhança das conclusões. · 

O SR. CAIRES DE BRITO - Obri
gado a V. Ex.8 • 

Vou ler outro trecho: 
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"0 médico Aloísio Neiva Filho 
é um jovem cientista, que tem 
se destacado pela sua inteligên
cia, pela sua dedicação profissio
nal e cultura. Tem· publicados 
mais de trinta trabalhos cientí
ficos. E' membro de várias asso
ciações científicas naci0l1ais e d::: 

·duas estrangeiras. Em três Con
gressos InternacionaiS, o Brasil 
foi representado pelo Dr. Aloisio 
Neiva Filho, que possui mais de 
vinte título~; e trabalhou como 
:!ssistente do professor Maurício 
Gudin. B:á mais de oito anos in
gressoi,l nq Serviço Público. Tal 
o homem que vem de ser "de
mitido a bem do Serviço Públi
co", de acôrdo com o Decreto-lei 
n. 0 . 1. 713, de 28 de outubro de 
1939, que no item II do seu ar
tigo 239 diz: - "Praticar crime 
contra a boa ordem e a adminis
tração pública, a fé pública e a 
Fazenda Nacional ou previsto nas 
leis relativas à Segurançà e à De
fesa do Estado". 

l1:sse eminente representante da cu!-
. tura médica nacional jovem de futu

ro, pelo fáto de ter atendido aos cha.
cinados e seviciados do Largo da Ca
rioca e do Comité Metropolitano, foi 
demitido pelo :oeguinte ato: 

"Gabinete do lV.J.nistro - Por
taria n. 0 384 de 7 de junho de 
1945 - Dispensa de extranumerá-
rio contratado. · 

Rio de Janeiro, 7 de junho de 
1946. - Ernesto de Souza cam
pos". 

Reza o item n do art. 239: 
"Praticar crime contra a boa. 

ordem e administração pública, a 
fé pública e a Fazenda Nacio
nal, ou previsto nas leis relativas 
à Segurança e à Defesa do Es
tado". 

Não farei comentários sõbre o esta
do a que chegamos. Apelo, sômente. 
para todos os democratas desta casa, 
no sentido de que comp:::eendam não 
se tratar de campanha. comunista, 
mas de vasto plano para levar o pais 
a uma nova e terrível ditadura. 

São fatos gr!lves, para\ os quais cha
mo a atenção de todos: dos democra
tas do P. S. D., que contemplaram 
aqui, nesta Casa, os trabalhadores 
maltratados; dos ilustres representan
tes da U. D. N., e de outros Par
tidos, para que possamos iniciar, cam
panha a fim de fazer chegar ao co
nhecimento do Sr. General Eurico 
-nutra a verdade dos acontecimentos, 
e permitir a S. Ex.a certificar-se de 
que estamos indo mui~o mal, não . 
sendo possível continuar nessa polí
tica, que deLxa longe, muito longe o 
tenebroso Estado Novo. (Muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Ficam sõ
bre a Mesa, .Para ulterior deliberação, 
os seguintes :requerL>nentos : 

Reque:::emos - seja inserto, em ata, 
O Ministro de Estado da Edu- um voto de pezar pelo falecimento, 

cação e Saúde, tendo em vista o ontem, do industrial pernambuçano 
que consta do processo número Joseph Turton Júnior, que foi.-'Pre-
52.674-46, do Serviço de Comuni- sidente da Federação das Indústrias 
cações, e de acõrdo com o que de Pernambuco, da Cruz Vermelha 
dispõe o art. 10, do Decreto-lei Brasileira e do Conselho Regional do 
n. c 5.175, de 7 de janeiro de 1943. Senai, com sede naquêle Estado, e, 
<:ombinado com o disposto no item bem assim, manifestados, por telegra
:0:, do art. 239, do Decreto-lei ma, os sentimentos desta Casa à sua. 
n. 0 1. 713, de 28 de outubro de familia e às referidas instituições. 
1939, resolve dispensar Aloisio Nei- Aludindo~se àqueles setores também 
va Filho da função que desempe- de sua atiVidade já se infere de uma 
~a de ~'tranumerário-contratf->- atuação que, de fato, não foi apenas 
do do Instituto Osvaldo ct ' exemplar na '\ida çio cidadão e do ho
considerando rescindido seu c~.o.- roem de trabaLlJ.o, mas destacada pelo 
trato a partir da data da publl- valôr de uma cooperação que muito 
cação da presente portaria. fêz, com espírito público, em favôr 
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de problemas sociais e da economia do 
Estado. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Jarbas Maranhão. - Aga
memnon Magal:hães. - Gercino de 
Pontes. - EteZvino Lins. - Oscar . 
Carneiro .. - Ferreira Lima. - Souza 
Leão. -·Novais Filho. - João Cleo
phas. - Alde SampciiO. - Gilberto 
Freyre. 

Havendo .a United Nations Educa
tional and Scientific Organization, 
com séde em Lon<ires. convidado o 
Dr. Anisio Teixefra para desempe
nhar as funções de seu conselheiro 
em educação, desejamos expressar a 
satisfaçã,o com que vimos reconhecidos 
por aquela prestigiosa agremiação, que 
. reune os mais renomados educ'adores 
de tôdas as nações, os méritos invul
gares do eminente educador patrício, 

· por certo uma ~as mais altas expres
sões contemporâneas da cultura e da 
inteligência brasileiras, e cujos rele
vantes serviço à educação nacional o 
colocam entre os que, justamente, me
recem o aprêço e o reconhecimento 
dos seu.S concidadãos. 

s.s .• 14 de junho de 1946 .. - Luiz 
Viana. - Hermes Lima. - Nestor 
Duarte. - João Mendes. - Otávio 
Mangabeira. - Juracy Magalhães. 
-Manoel Novais. -Ruy Santos. -
Prado K'elly. - Gilberto Freyre. ·
Aliomar Baleeiro. - Alberico Fraga. 
- Teódulo AlbtLqüerque. ---4 Altami
rando Requ~ão. - .4.Zoysio de Castro. 
- Eunápio de Queiroz. - Vieira de 
Mello. - Fróes da Mota. - Dantas 
Júnior. - Lauro ele Freitas. - Ne:;· 
greiros Falcão. 

Requeremos que, por intermédio da 
Mesa, seja ·oficiado- ao Senhor Inter
ventor Federal de São Paulo, reiteran
do a S. Ex.a o pedido de informações 
que lhe foi feito sôbre o Serviço de 
Profilaxia da Lepra naquêle Estado, 
e, mais, que. mande garantir, e garan
ta, os doentes que retornarem aos 
leprosários dos quais se ausentaram, 
poupando-os de máos tratos e de ve
xames, e advertindo da responsabili
dade que assumirão os que tais ins
truções desatenderem. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Ped1oso Júnior. Euzébio 

Rocha. - Campos Vergal. - Rcnneu 
Fiori. 

São enviados à Mesa as seguin
tes emendas oferecidas ao projeto 
ela Constituição: 

Emendas ao projeto da Constitut;ã.o. 
Décima Sessão 
(Primeira série) 

N. 556 

Transformem-se os artigos 115 e 113 
em §§ 1.0 e 2.0 do artigo 112 e acres
cente-se ao § 1.0 do art. 114 - "pela 
execução de serviços que lhes forem 
confiados pela União". 

Justificação 

Além de sistematizar conveniente
mente a matéria, a emenda esclarece 
o fundamento do § 1.0 do art. 114. 

Sala das Sessões, 13-6-46. Bias 
Fortes. 

N.o 557 

DA JUSTIÇA DOS ESTADOS 

Art. 116 - m - Far-se-á a pro
moção dos juízes à segunda entrân
cia por antiguidade; à terceira, por 
antiguidade e merecim€nto. àlterna
damente; e às demai:.~ poi- mereci-

. mento". 
Substitua-se, parte da reãaçáo, pe

la que sugerimos: 
m - Far-se-á a promoção dos 

juízes à segunda entrância por anti
guidade; e às demais, por aaltigui

. d:Mle e por merecimento, alternada
mente. 

Justificação 

Nos casos de promoção à terceira 
entrância, e até de ·qua...-rta ou quinta, 
que p~<;.am -eY.isti:r, a promoção c e
verá ser por antiguidade e ppr me
recimento, altern.adamente. Não va-
mos motivos pa;ra critério diverso. 

Sala das Sessões, Rio, 13 de junhG 
de 1946. - Aele!lmar Rocha. - Dolor 
de .Andrade. - Lino Machado. 
José Candido. - Areia Leão. 

N. 0 558 

Onde convier: 
Artigo. Será respeitada a 

terras de selv.fcolas que 
achem permanentemente 

posse de 
Dela se · 
loca:liza-
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dps, sendo-lheS, no entanto vedádo 
aliená-las. - Gilberto Freyre. -
Lima· Cavalcanti. - João Ursuzo. 
._ João Cleophas. · - Dolor de An
dr:aãe. 

'Justif.icação ... 
~te wspos-itívo que figur~va na 

Carta Constitucional de· 1934, artigo 
129, é medida. de grande alcance, que 
precisa ser restabelecida na Consti
tuição que está seodo elaborada. CO
nhecem todos o drama do índio 
antigo dono da te.r.ra brasileira -
qu_e foi cruentamen.te desapossado da 
terra. e da liberdade pelos invasores, 
que a pretexto de cxistianizá-lo e 
civilizá-lo expulsaram-no das áreas 
que ocupava., reduzindo os que não 
puderam fugir, ou que não morre:ram 
nas refregas das "bandeira-s" e ou
tras incursões de prêsa humana, á 
miserável situaÇão de escravos. 

Das antigas populações selvfcolas, 
pouco resta. Meoos de meio milhão 
de indígenas, cuja sorte e bens pre
cisam ~ficaT -protegidos pela lçi -

, sendo do maior interêsse que na 
· Constituição - como demonstração 

dos sentimentos das gerações atuais 
- e como reparaÇão parcial aos da• 
nos que lhes infligiram os antepas
sados, os tomem sob sua tutela os 
~e se presumem .mais humanos e 
civilizados. 

E' também conhecido o q)le ocorre 
com as terras que pertencem aos in
dígenas - vendidas a tr&:o de bà
rato - não ::raJ.\J por quinquilharia 
e aguardente, a bràsileir-os e até a 
estrangeiros. 

Asseguremos aos remaneS<:entes 
dos antigos donos do Brasil, na sua 
lenta agonia de povos cujos desti
nos é o total desaparecimento, em 
co.ntacto com cultura mais dinâmica 
e agressiva a. possibllid-ade de Vive
rem em relativa tranquilidade, evi
tando que !lles roubem as terras -
<;oletíva ou p.arc_ialmente - já que 
e muito aleatória a probabilidade de 
sua. incoo-poração a uma ciVilização 
pretendidamente superior. Vamos 
num gesto de alta significação de 
solidariedade humana colocá-los sob 
o amparo da Nação. 

N.0 559 

Art. A União manterá escolas mo
dêlo, do tipo rural, destina.das a in-

\ 

fluir na difusão e uniformização do 
ensino pri..mário e técnico-profissional 
no interior .. 

Em, 8-6-46. - João Cleopr.as. -
Alàe Sampaio. -Gilberto Freyre. -
João Ursulo Ribeiro Coutinho. -Do
lar de Andrade. -Lima Cavalcanti. 

Justificação 

A Constituição de 1891 deixou aos 
Estados e aos Municípios o dever· de 
prover a instrução primária e secun
dária. Quarenta anos de prática de
:nionst:rs.m, sobejamente, a ineficiên
cia do critério então adotado, pois oi
tenta por cento dos brasileiros adul
tos, ou em idade escolar, permanecem 
analfabetizados. 

O custeio para a difusão do ensino 
e elevação do nível de instrução · de 
um povo qualquer é o mais reprodu
tivo dos encargos.~que pesam sôbre o 
erário público. Não se compreende, 

,assim, que o govêrno federal continúe 
indiferente a êsse estado de coisas, 
que subalter.liza a nação brasileira, 
rebaixando-a até, aos limites de qua
se semibarbârie. 

E' sabido que a escola nova e o me
lhor aparelhamento das instituições 
de ensino que lhe são correlatas, im
pondo-se, embora, como necessidades 
imprescindíveis, demandam o emprê
go de vastos recursos financeiros. 

Os Estados. onerados como se en
contr!lm as suas receitas, não têm 
condições atuais para enfrentar, por 
si sós, o problema da instruçãQ pri
mária e secundária. ::Jrge, pois, 'que a 
futura Constituição consigne, come de
ver da União, ao menos, em ação 
complementar, o concorrer com cer
ta parcela dos seus recursos para re
abilitar, pela educação e instrução, 
os muitos milhões de brasileiros que 
permanecem privad'Js dos conheci
mentos intelectuais e técnicos impres
cindíveis à sua valorização e, conse
qüentemente, da própria comunhão 
nacional. O que fica dito e a indis
cutível lltilidade ·que resultará da in
tervenção da União em matéria de 
tanta revelância, principalmente, Vi
sando as populações do interior do 
país. dispensam maiores comentários 
tendentes a justificar a emenda supra. 
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N.0 560 

Ao Capitulo II - Seção II - Dis
posições especiais. 

Acrescentar: 
Art. - A União e os Municípios 

dispenderão, anualmente, parcela não 
inferior a dez por cento, e os Estados 
e o Distrito Federal nunca menos de 
quinze por cento das suas rendas tri
butárias para o cu.Stelo da organiza
ção e administr:lção da Saúde, prin
cipalmente da maternidade, da in
fância e da adolescência. 

Justificação 

Prescinde de justificativa a emen
da acima enunciada. No entanto, con
vém acentuar que o Projeto de Cons
tituição, tendo fixado, no seu artigo 
138, limi~es mínimos de contribuição 
da União, dos Estados, Distrito Fe
deral e Municípios para a manuten
ção e desenvolvimento do ensino, dei
xe de sdotar idêntico proeedimento 
em relação .à organização e à admi-. 
nistração da Saúde, principalmente 
da maternidade, da infância e da ado
lescência. 

.t-..ssegurando-se,. com justeza, · ra
zoável percentual ao desenvolvimento 
do ensino não é concebível que a me
dicina e a higi~ne, que o assistem des
veladamente, fiquem ao desamparo do 
texto constitucional. 

Ning-..:em mais desconhece a situa
ção calamitosa do Brasil no que res
peita ac.s seus índices sanitários, só 
comparáveis aos dos países mais atra-, 
zados do mundo. 

Não devemos olvidar, nestE ILo
mento histórico, a gravidade dos pro-
blemas da tuberculose. -da sifllis e ou
tras doenças venéreas. da mortalidade 
infantil, da malária, das disenterias, 
.da verminose, da lepra, da peste bu
bônica, do tracoma e de tantas ou
tras endemias, que ceifam anualmen
te, em nosso pais, dezenas de milhares 
de vidc.s e concorrem . assuStadora
mente pal'n. o· decréscimo da nossa 
produção. 

Não deve haver mais .nenhuma ilu
são quanto ao fato de se saber - hoje 
um:::. re?.lidade estatística - que... o 
infante, o pré-escolar e o escolar fi-

carão ao desamparo e deixarão de 
progredir sem a assistênciá e!etiva da 
sua higiene, da mesma forma que 
não se compreende o desenvolvimento 
do trabalho nas ir..dústrias sem o 
accmpanhamento assíduo e vigilante 
da Higiêne Industrial. 

Se é verdade inconteste que muitos 
problemas de saúde pública estão es
treitamente ligados às questões so
ciais, ao progresso geral e à Civiliza
ção, nunca ninguém ousou jamais 
tirar à técnica médica o papel l"ele
vantissimo no soerguimento dêsse 
mesmo progresso e civilização, :tl!ota
damente no combate às doenças 
transmissíveis e na assistência médi
co-cirúrgica das populaçõt;!s. 

Não qooremos crer que o patriotis
mo, que a alta sabedoria dos membros 
desta Assembléia e dos que compõem 
a Grande Comissão neguem assegurar 
aos nossos patrícios o direito sagrado 
do uso da Medicina e da Higiene. 

Sala das Sessões, 12-6-46. - Jan
duhy Carneiro.- José JotiZy.- Wctl
fredo GurgeZ. -Agostinho Monteiro. 
- Hamilton Nogueira. Aramis 
T..thayde . 

N . 0 561 
• Inclua-se, onae couber: 

"Art... Os ve:ocimentos do funcio
nalismo público, federal, estadual e 
municipal, e das autarquias serão re
vistos obrigatoriamente de três em 
três anos, de acõrdo com as condi
ções do erário público e o nível do 
padrão de vida." .. 

· Justificativa 

A providência pr~scrita na presen
te emenda concilia, de maneira ra
zoável e equitativa, as justas reivin
dicações do funcionalismo em geral 
com os legítimos interêsses do Esta
do. Atende-se à situação dOs servido

. res públicos, sem se despresar as con-
dições dO er2.rio. a fim -de que, a pre
texto d eamparo a uma classe, não se 
preju-dique tôda a coletividade, fa
zendo-a pgaar despesas a.eima de ·;;uas 
possibilidades e recursos. 

Não se elimina a possibilidade dos 
aumentos especiais, para atender e re
solver graves emergências, em que o 
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funcionalismo tenha a en..''rentar as 
sérias conseqüências do encarecimen
to da. v'..da. Ao contrário, assegurada 
sempre a existência deles, como até 
agora ocorre,. em que surgem co-

. mo uma. concessão do Poder ·Público, 
livre e expontã.nea, imposta. apenas 
pelo reconhecimento pelo GOvêrno da 
sua.. necessidade, seja por iniciativa 
própria, seja a pedido dos interessa
dos, pretende-se dar fóros de direi
tO ao que vem sendo ato do ãrbitrlo 
e da boa vontade do Estado. · 

Trienalmente, a fim de. se evitar os 
abusos e demasias, será feita a revi
são dos vencimentos dos servidores . 
públicos, nos. estados e Municípios, in
clusive, pondo-os de acôrdo com as 
modificações do padrão de vida, den
tro das possibilidades· das finanças 
govern.s.menta.is. JamaiS. assim, se im
porão ao Estado aumentos superiores 
às suas possibilidades, como, igual
mente, jamais se darão tais majora
ções enquanto não · forem elas neces-
sárias .. ' . 

Tivemos, ainda; a cautela dP fixar _ 
um prazo médio razoável para à re
viSão em apreço, de maneira que nem 
pecasse por ser muito dilatado, colo
cando o funcionalismo durante demo
rado tempo a descoberto das· osclla
ções do custo da vida, nem por set 
multo. curto, sujeitando o Estado a 
constantes agravos de despêsas de 
pessoal com prejuizo das verbas des-

. tinadas a outros encargos igualmen
te necessários à realizaçãO dos seus 
fins. como sejam as de material, obras 
e melhóramentos, as primeiras sacri
ficadas em casos tais. 

Sala das Sesões da Assembléia. 
cõnstituin.te, em 14 de junho de 1946. 
·- :r.anieira Bittencoun. -· Magalhães 
Barata.. - Alvaro Adolfo. - MOtLra 
CarDalht>~ - .João Botelho. - Duarte 
ã'OZitieira: 

N.0562 

Inclua-se onde coúoer: 

"A traição partidária será sempre 
osu.sg.,de Pal.'lda. oo ma.'Ddato, mediante 
Pl'OCeS®· regular pera.ute a: Justiça 
EieikJrat.••. 

Justi;ticativa 

Antecipemo~nos, de início, à. possível 
principal objeção a se fazer à . pre
zente emen.da, que, a-centue-se, desde 
logo, encerra em seu teor uma medida. 
da mais categorizada moralização po
lítica, objetivando coloca-r em plano 
elevooo, de decên-cia, nobreza e digni
d!llde, nossos costumes e atividades 
parmd.árias, que, infelizmente, para. 
vergonha e escarmento nosso, regis
tram em sua história episódios bem 
trist-es e lamentáveis, fóra. da tradi~ 
ção de honra e pundonor legada pelas 
impressionantes figuras dos estadistas 
e homens públicos do ~o. tão 
avaramente guarda.da e zelosamen;e 
continuada pelos altaneiros cidadãos 
da primeira República. 

Não colherá dizer-se que seria es
tranho a um conjunto constitucional 
introduzir em seu seio dispositivoo 
pertinentes à matéria de perda de 
mandatos, de melhor e mais técnica 
cabida na lei ordinária. Como regra 
geral assim deverá ser. Mas, não há. 
negar que para certos casos, de na
tureza especial, que pelo seu caráter 
relevante não se quer delXar para a. 
in-certeza e a precariedade das leis 
comuns, de fôr;;a menor e transitória 
existência, é lícito resguardar a sUa. 
sôlução, Pa.ra lhe dar mais prestígio, 
segurança e duração, dentro do sa.:. 
erário c.onstitucional, pondo-a a salvo 
de quaisquer aza!'e::>, riscos e perigos 
que soem saltear as prescrições da 
legislação oroinária . 

Assim, como ocorreu na Constituição .. 
de 34, quer o projeto ofíeíal, da grande 
Comissão Constitucional, q u e r o 
do Instituto da ~em dos Advogaõos 
do Brâsil, _quer, finalmente, o Sampaio 
Dória, todos êle5, respectivamente em, 

. seus artigos 18, parágrafo único, 38, 
§ 3.o e 31, § 2.0 , definem éasos de perda. 
de mandato. 

Quanto ao mérito da emenda, sin
ceramente, não é fácil prever-se o que 
contra êle há a· objetar. 

Se pela nossa lei vigente prevalece 
o regime dos partidos, se os candidatos 
são obrigatõriamente por êstes apre
sentooos e eleitos por seus adeptos, 
tanto que d~pareceu de nosso ce- · 
nãrio politico o candidato âVUlSo, se 
quando o povo lhe.s concede, aeus au-
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trágios o faz menos pelas suas pessoas 
que ezn atenção aos chefes, às dire
trtzes, ao passado e ao programa ':!ue 
definem e ca~ra.cteriZam as agremiaçoes 
Ilart.idá.rtas, é lógico que o represen
tante deixando o seu partido neces
sariamente . dentro mesmo da siste
mática de ilosso direito eleitoral, deve 
peroer o -diploma que, em última a:::u'i.
lise não é seu e deve ser devolvido a 
que~ o elegeu. E' a ~luç~o únic~, 
impost~ ainda pelos pnncíp10s geralS 
da teoria do manó.a.to civil transplan
ta.dtt pa.ra o campo eleitoral: o man
datálrio que decai da confiança do 
mandante, traindo a sua. boa !é e 
conspirando contra seus legitimas in
teresses, perde sempre o manda.~o. de
volvendo, ex-vZ-legis, a procuraçao que 
não está honrando. 

Na espécie o representante perjuro, 
- que renega seus compromissos parti

dários, não trai apenas a facção poli ... 
tica que o elegeu, mas, também, e 
prtncipalmen'te, ao próprio ':leitorado 
qUê nele votou para cumpnmento e 
execução de um programa, ' o do seu 
partido, com êle firmando um ve~a
deiro pacto de honra, cujo respeito 
tinha o direito de esoperar e que com 
surprêza vê rasgado pelo seu manda-
tário infiel. · 

Nem se diga, a despeito dessa evi
dência, que a cassação do mandato 
aberraria das normas .democráticas, 
'P{lis tal a.firmativa, ela S'i.m. seria uma 
suprema injúria irrogada ?- su"ol!mi-
dade e à pureza da veroadeira de
mocracia, que não pode pactuar nem 
transigir· com imoralidades. torpezas e 
felonias. Jamais, em boa razão e são 
raciocfnio, será. lícito invocar c bem 
para acobertar o mal. A vilania e a 
"Vil'tUJde jamais se aliam. e nunca se 
amparam. Assim. não se fale em ~e~ 
mocracia para melhor aviltá-la! 

Sala das Sessões da Assemb!éia 
Constituinte, em 14 de junho de 1946. 
- Lameirà. Bittencourt - Ma{Jalhá.es· 
Barata.- Moura Carvarh.o. -Alvaro 
Adolfo. - Duarte de Almeida. 

- Nelson Parijós. -João Botelho. 

N.O 5S3 

Inclua-se, onde couber: 
«Os"--Estados terão preferência pa:-a 

a concessãO federal, nos seus territb-

rios, ·de vias-férreas, de serviços por
tuários, de navegação ma.rltima. e 
aérea, de · telégrafos e de outros de 
utilidade pública. Assistir-Ihe.S-á. igual 
direito, em paridade de con-dições, 
para aquisição de bens alienáveis da 
União. 

Os Estados, para satisfação de suas 
necessidades admnistrativas poderão 
n::anter serviços de telegrafia. e de 
rádiocomunicação". 

Justificativa 

Não inovamos. Apenas restabelece
mos; com pequena alteração de reda
ção, ao nosso ver, para melhor, o ar
tigo 5.0 § 2.o da carta constitucion.al 
ae 1934. 

Procuramos, assim, .suprir uma 
lacuna 'e retificar um lá.pso do tra
balho da douta Comissão constitu
cional. em pecado venal, e de fá.<:il 
remissão, em que também incidiram 
os projetos do Instituto da Ordem 
dos Advogados Brasileiros e o do ex-

. Ministro Sampaio Doria, que também 
silenciaram completamente sõbre o 
preceito constitucional que· considera
mos de bom aviso e de absoluta ne
cessidade restaurar plenamente. 

Em verdade, não há como desco
nhecer que os interêsses e serviços 
administrativos do Estado, e, mesmo, 
sob certo aspecto, a sua própria au
tonomia, muito sofreriam senão fi
casse expressamente resguardada, no 
texto constitucional. como direito U- '· 
quido e irrecusável, e não apenas como 
concessão de tolerância e, liberalidade 
da União, a faculdade ora reivindi
cada com nossa emenda. 

Por outro lado não seria justo nem 
compreensível, por aberrante das mais 
ccmesfnhas .normas do direito. que se · 
nt:gl'.sse ao Estado, maxime em _igual- • 
dade de condições, o que se· concede 
ao particular, numa disparidade de 
tratamento que seria a subversão.cla
morosa dos princípios básicos de qual
qt<er constituição de país civilizádo. 

Sala das Sessões- da Assembléia 
Constituinté, em 14 de Junho de 1946.. 
- Larr.eira Bittencourt. ·:..... M(}{la
lhães Barata. -Moura Caroalho •. ·....;..:. 
Nelson Pr!.rijós. ~.Duarte d'Oliveira.· 
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N. o 564. 

Acrescente-se, . no Capitulo m, do 
Titulo VI, onde couber: 

<Funcionários>: 
"Art. . . . A atividade de professor 

p:rimário, particular, sem amparo na. 
leg'...slação social. é considerada ser
viço público, para. o efeito de goza
rem os seus agentes dos benefícios de 
previdência e assistência, atribuidos 
pelo Estado ·aos professôres públicos, 
de Igual categoria. 

Parágrafo único. Todo professor 
particular, nas condições dêste arti
flO, depois de 15 anos ·de efetivo de
sempenho de sua atividade, é consi
derado funcionário público. com di
reito ao recebimento de vencimentos, 
observadas as condições qúe a lei pres
creve:-''. 

s3.1a da.s Sessões, 14 de junho de 
l946. - Pedro Vergara. - Medeiros 
Neto. -· Novais Filho. - Bayarà 
Lima. - Luiz Mercio Teixeira. -
Daniel Faraco. -Manuel Duarte. -
Souza Costa. - Ulysses .Lins. -
Bitteitcourt Azambu.ja. - Cicero Tei
:z:eira àe Vasconcelos. - José Maria. 
-' Euzebio Rocha. - Nicolau Ver
guelra. - Gaston Englert. - Leo
po~ào Neves. - Alves Palma. -
Brochado dR, Rocha. - Antero Leivas, 
- Heróphilo Azambuja. - Olinto 
Fonseca. - Celso Machado; - Fer-
1eira àe Souza, com restrição quanto 

' ao parágrafo único. - Raul Pilla, 
com restrição qu&nto ao parágrafo. -
Eacliàes Figu,eireào, · com r~strição 

quanto ao parágrafo. ~José àe Bor
ba. - Hermes Lima. - Café Filho. 
-João Clêophas. - Plinio Pompeu. 
- Fernandes Tavares. - José Va-
reUa. - Lahyr Fonter. - Erigido 
Tinoco. - Novelli Júnior. - An
tônio Feliciano. - Lopes Ferraz. -
.Alfredo Sá .. - Augusto Viegas. -
Le1Jindo Coelho. - Joã.D Henrique. -· 
José Augusto. - Israel Pinheiro. _..;. 
.Amaral Pei:z:oto. - Ernesto. Dornel
les. - Teodomiro Fonseca. - Ge
tulio Moura. - Oscar Carneiro. -
Rafael Cincurâ. - Alvaro Maia. -
FZá1JiÓ' Guimarães. - Valdemar Pe
drooa. - Francisco. Pereira ela Silva. 
- Agostinho Monteiro. - Epílogo de 
Campos. - Hamilton Nogueira. ~ 
Thomás Fontes. - Fernando Nóbre
ga.; - .i4el1114->" Rocha. ~ Coelho Ro-

. . 

drigues, com restrição . ...,.... Jurandir Pi
res. - Carlos Pinto. - Silvestre Péri- , 
eles. - OS'Wlf,lào Lima. ~ Abelardo 
Mata. - Dámaso Rocha. - Jonas 
Correia. -Raul Barbosa. -Almeida 
Monte. - Oswaldo Stuclart. - Oãilon 
Soares. -Luiz Carvalho. - Aliami
rando Requião. - Eun'áPio de Queiroz. 
-Vieira àe Melo -Renato Al.eixO.
Munhoz da Rocha. - Ozório Tztyuty 
- Tavares. à' AmaraL ...,..... Plinio Le-
1l'.OS. --: Vergniauà Wanderley. -
José Agt"ipino. - Egberto Rodrigues • . 
- Luiz Claudio. - Alarico Pacheco. 
- Pedro Ludo1Jico. - Galena Pa-
ro.nhos. - Dario Cardoso. - Sam
paio Viàal. ~ Glycerio Alves. - José 

·Maria Alkimim. ;;._ Barreto Pinto. -
Lino Machado. -Castelo Branco. -
Guaracy Silveira. - Campos "iiergal. 
- Argemiro Fialho. - Negreiros 
Falcão. - Bastos Tavares. - Well
ington Brandã.o. ·- Waljredo Gurgel. 
- Etelvino Lins. - Rui santos· -
Oswaldo Lima. - Gomy Junior (pes
soal).. - Erasto Gaertner. - Gentil 
Barreira. - Gilberto Freyre. - José 
Bonifácio. - Dioclecio Duarte. -
Frota Gentil. - Domingos Velasco. 
- Guilherme Xavier. - Ferreira 
Lima. - Deodoro Mendonça. -
Gurgel do Amaral. - Carlos Noguei
ra. - Artur Fischer. - Baeta Neves. 
-Melo Braga. -Cristiano Machaão. 
José Monteiro àe Castro. 

N. 0 573 

Ao art. 117. 
S11prim.a-se a palavra constitucio
nais do n·. o I e a sua letra a. 
Do projeto: 

Justi!ictu;ão 

Art. 1•17 - O Govêrno Federal 
não. poderá intervir em negócios 
peculiares aos Estados, salvo: 

I - para .assegurar ~ observân
cia· . dos seguintt:s principias cons
t-itucionais: 

a) a forma federrutiva; 
1. Nesta alinea., mostra o art. 117 

ter em vista que o projeto considera. 
a forma de estado 5e'J?aradamente da. 
.forma de govêrno, . e que, ~ tocar 
n-esta, pOdem os Estados violar os 

· preccitos que asseguram a federação. 
.lt O· que sucederá., po1 exemplo, se 
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um Estado celebrar . convenção oom 
país estrangeiro. 

A circunstância de ser ineficiente 
essa convenção nada importa. · São, 
em geral juridicamente nulos os atos 
inconstitucionais que legitimam ·a in
tervenção. Ocorre-, porém, que, ante 
os têrmos gerais da alínea a, os casos 
de intervenção federal se poderão 
multi'plica.r .além dos limites que es
tão no pensamento de todos. 

De fato, não sendo a f~eração uma 
fornia. de estado que se caracterize 
por traços dete."'lllin!lldos, como o '"e
gime republj.cano representativo, e re
sultando apenas. do conteúdo das es
feras de competência da União e dos 
Estados, parecerá que há. caso de 
intervenção cada vez que um Estado 
tTansoenda os limites dos seus pode-

. res para invadir a com1)etência- da. 
União. 

Ora, a esta cons-eqüência ninguém 
pretende chegar. 

Nesses casos a solução deve ser 
outra: a . de que o· projeto trata no 
art.· 33 :atinente à competência do 
Senado para suspender a execução 
de decreto. ato ou lei federal esta.:. 
dual ou municipal, qtÍa.ndo declara
do inconstit-ucional pelos tribunais. 
11-6-46 . -. Clódomir Cardoso. 

N.0 -578 

Ao art. 125. 
Substitua-se pelas disposições abaixo 

o n.O II, deixando como está a letra b: 
n - pela administroção própria do 

que ·respeite ao seu peculiar int_erêsse 
especialmente quanto: · 

a) à decretação d-os tributos que 
lhes sejam privativos e à arrec!lldação 
das suas rendas. 
• a • o • o • " • • • • • o • • • • o • o o • • • • • • • o • • • • o o " • 

Parãgrraio único. Poderão ser no
meados pelo Governador do Estado ou 
Território os Prefeitos das capitais. 
os dos municípios onde. houver es
tâncias .hidrominerais, naturais e be
neficiadas pelo Esta.do .ou pela União, 
e os que forem. bases ou portos de 
importâllcia milita.r. 

Justificação 
_Do projeto; 

A.rt-. 125. Acs Muni<:í,pios será as
segura:da s. autonomia: 

J:I, pela administração l'i'ó- -
pria do que respeito ao seu 

peculiar interêsse, e especialmente 
quanto: · · 

ra) à criação doS tributos. da 
sua. competéooia e à arrecarla
ção e aplicsção das suas ren
das. 

...................................... 
Parágrafo únic9: o Pre

feito poderá ser de nomeação 
do Go-vernador do Estado ou 

'I1erritório. no -municipio da ca
pital, nos de águas minerais, 
naturais, quando beneficiadas. 
pela administração estadual ou 
federal, e .nos em que se situe 
ibase ou pôrto de impoxtã.ncia 
militar. · 

A letra a do n. 0 II alude à criação 
de tributos. Os municipios não criam 
tributos: apenas os decretam. A 
criação é ato da :Própria Constitui
ção Fedsra.l. · Podem os Estarlos 
transferir-lhes alguns dos seus im
postos, mas serão também impostos 
jã criados. 

Se o caso fôr êste, nem a dec:reta
ç~o deverá ser municilPal, pois cum

. pre que os impostos de caa-áter esta
dual recaiam. sôbre todos -os muni-

. cípios. Deixar ao critério dêste.s, êsse 
· · ato é abrir a. porta a excessos. 

Aliás, não é .sOmente por meio da 
elevação exagerada do impõsto que 
oS. municipios poderão fazer mau uso 
do pcder de decretá-lo. Também a 
redução se pode tornar inconveni
ente tão inconveniente ·quanto a 
guerra tributária resultante dos im
postos intermunicipais. , Por êsse 
meio, um municipio pode orl~ 
rivalidades, atraindo atividades que 
se desenvolvem noutro, e isto deve 
ser evitado, pelo menos no que ·toca 
aos impostos estaduais. 

As outras modificações dizem res
peito aPenas à. forma. 

Em 9 de junho de 1946. - czo
domir Cardoso. 

N. 0 555 

DAS RENDAS PÚBLICAS 

ACrescente-se ondé . convier: 

Art. Dentro da. competênei&. tri~ 
butári-a a.trl.buída. aos ·Estaclo6 e . aos 
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Municípios ·por esta Constit~o. 

cabe-lh-es a. a.rrecada.ção cos impostos 
·que incidb:em sôbre a exploração e 
·o comércio dos produtos do seu sub-
solo. · 

Justificação 

Não ·nos -parece r.azoável que a ex
plÓração das riquezas .minerais do sub
solo Jlão contribua paré os orçame<n.
tos estaduais e municipais wtravés 
de impostos, tal como vem suceden1o 
com a do ouro c jo diamant-e, en
quanto lhes cz.bem ônus considerá
veis. 

Efetivamente, nos garimpos, os Es
tados e Municípios têm n€Cessidade. 
de manter fôrça policial, criar es
colas, abrir estradas, ·promover 3-S&s
tência médica e. não raro, desapro
priar terras particulares inv.a<iida.s e 
devas·tadas pela mi:n-e:tação. 

Entretanto, sôbré o · ouro e sôbre 
o diama.nte nenhtlm impôsto é d-ado 
a.o Estado, ou ao Município cobrar, 
seja o de indústria: e profissão, seja 
o de licença, sP.-ja ·c de veredas e co
municações, 'seja o de exportação,. 
porque a. lei fed-e:ral proibiu-os, fa
zendo para si 3. arrecadação de im
postos por êle tributadcs. Achamos 

' ser uma situação anõma.Ja que a 
Constituição deverá corrigir. 

. Sala das ~ssões, 14 de ·junho de 
1946. - Pónce ele ATTUàa. • 

N.0 595 

Aditiva· 

Ao art. 133 acrescente-se o pará
grafo segufute: 

"Art. 138. 

. Pai'ágrafo único. No t>rimeiro se
mestre de cada exercício, o Presi
dente da República, os G<lvernadores 
dos Estados e os executivos . do Dis
trito Federal, Teiritórios e Municípios, 
sn~o- ao Congresso Na.do!lal e 
àiS Assembléias legislativas respectivas, 
~tóriO circunstanciado & .a.pli~o 
dessa verba, em que se inçluirá a. jn-e
~ para o ano subseqüente". 

Justificação 

Para que o acexta{}o intuito do a.r
~igo 138 ·do projeto não seja. burlado, 
é indispensável proteger a sUa. fiel 
execução. 

On<ie no projeto a sarnção exi
givel? 

Convirá deixar ficar êle, como o ~Js
positivo idêntico da . C<lnstituição de' 
1934, sem nenhuma cautela? 

Embora a sanção possa constar de 
lei o-rdinária, não constituirá demasia 
determinar desde logo a ConstituiÇão 
a. medida da emenda, como aliás já 
o projeto adotou, no tocante ao plano 
da valorização da Amazonia (art. 140, 
§ 1.0) • 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Aur-eliano Leite. - TolP.do 
Piza .. - Romeu Lourenção. - Jo3é 
Bonifacio. - Paulo Nogueira. - Li
curgo Leite. - Altino Arantes. 
Do'ú:Jr de Andrade. - Plinio Barretu. 

N.0 596 

Suprima-se no art. 193, inciSo 1, a. 
palana - natos. 

Justificação 

Não devem ser pennitidas distin
ções ou preferências entre brasileiros, 
quer sejam natos. quer sejam ,natura
lizados. Não se justifica a exclusão 
d€J.stes da regra, pois, desde que se 
concede a estrangeiros a cidadania 
brasileira não se compreende a limi
tação · de direitos e muito menos as 
distinções previstas no inciso. · 

Sala das sessões. 11 de junho de 
1946. - Gabriel de R. Passos. - To
ledo Piza. _:... Magalhiies Pinto. -José 
Monteiro de castio. - Philippé Balbi. 
- José Bonifácio. 

N.0 619 

Ao art. 164, § 9, I. 

Onde de lê: "As autorizações ou 
concessões serão conferidas exclusi
-vamente a brasileiros ou a emPI'iH.lS 
organizadas no pais, assegurada etc". 

Leia-se: "As autoriza~ ou con
cessões serão conferidas exclusiva.-
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mente a· brasileiros ou a empr~sas 

Qrganizadas no pais, nas quais a dJ
:reçáo pertença a brasileiros, detento
res, pelo menos, de dois têrços ae 
capital, asseguradas. etc." 

Justificação 

Pelos têrmos do projeto, cremos que, 
·devido a simples inadvertência da dou
ta Comissão Constitucional, no afoga_ 
dilho dos últimos dias de seu prestimo
!>íssimo · trabalho, ficou . sob grave 
ameaça uma de nossas maiores con
quistas, no terreno econômico, ou seja 
a da nacionaJ.iz.ação das minas·, jazidas 
e quedas dáguas. 

Senão examinemos, .rà.pidamentc, 
esta matéria, nasci<!a de uma pales
tra com o Sr. Ministro Viriato Var
gas. 

A Constituição de 10 d'e novembru, 
em seu Art. 143, rezava o que se .;e
gue: "As minas e demais riquez&.s do 
sub-solo, bem como as quedas dá,o-ua, 
constituem proprie<!a-de distinta da 
'Propriedade do solo para o efeito de 
eJq>loração ou aproveitamento indus
-::rial. O aproveitamento indus+ri~.U 

das minas 'e das jazidas minerais, das 
águas e da en~rgia hidráulica, am<ta 
que de propriedade privada, depende 
de autorização 'federal. . 

§ 1.0 - A autorização só poderá. 
ser concedida a brasileiros. ou em
prêsas constit<tída.s per acionistas 
brasileiros <o grifo é. nosso!) , reser- . 
...-a.da ao proprietário preferência na 
exploração, ou participação nos ~u

~::cs': ~ 

· A Lei Constitucional n.0 6, de 13 
de maio de 1942, procurando acau
telar interêsses respeitáveis. já com
prometidàs na espéde, · ao tempo ao 
evento daquela Carta, emendou · 1> 
supracitado ·parágrafo que ficou a.:;
sim ri!digido: "A autorização só será 
concedida a brasileiros ou emprêsr;z.s 

· constituídas por -acionistas brasileiros. 
podendo o Govêrno, em cada caso 
por medida. de conveniência púõlica. 
permitir o aproveitamento de quedas 
àágua e outras fontes de energia ái
ftráulica a empresas que jã. exexi
tcm utilizações amparadas pelo 11 4.0 • 

""ou às que se organ!zem como soeie
ãades nacionais, reservada sempre ao 

proprietário preferência na explora
çâ<l ou participáção nós lucros". 

o Art. 144, ainda da mesma Cons
tituição, pr-eceituava: "A lei regiD.ará. 
a nacionalização progressiva das mi
nas, jazidas minerais e quedas . dágua 
ou outras fontes de energia assim 
como das indústrias consideradas bá
sicss ou· essenciais à defesa econômica 
ou militar da Nação. 

Ora, como vimos, o pro3eto de ago-
ra el:minou, em seu inciso I, do § 9.0 

. do Art. 164, a exigência de acionistas 
brasileiroo, ou de qualquer espécie de 
nacionalização, às tais emprêsas, or.
ganizadas no país, para que possam 
receber as autorizações ou concessões 
:::-espectivas, destinadas ao aprov-eita
mento sobredito. Não se fêz restrição 
Renhuma, nem se levou em conta se
qu~r a cons:deração atendida pela Lei 
Constitucional, n." 6. · 

Assim a mina, jazida ou queda dá.
gua não pertence ao dono do soló, mas 
também, n~o ficou explicito ou deter
minado que :Pertencerá à Nação. 
Pertencerá a queni. a requerer, sem 
maior-es ou menores deveres de pro
va de nacionalidade, v'.sto que as iais 
emprêsas organizadas no pais, <como 
se acha escrito no projeto) podemo 
ser constituídas de elementos estran
geiros ! 

Af:gura-se-nos, conseguintemente, 
no modo por que foi arquitetado êsse · 
Art. 164 nos ditos § e inciso, que o 
melhor quinhão estará sendo reserva
do ao capitalismo internacional, pois 
a ccmcessão de minas ou quedas dã.
gua a elementos alienígenas passará 
a depender, exclus:vamente, da boa 
vontade de um Ministro da Agricultu
ra, mais ou menos comodista. 

Faça-se, destarte; a .emenda, e ter
se-á acaute!acio uma das maior-es· .ri
quezas de nossa Pátria. 

Sala· de Sessões, da Assemb!éià Na
cional Cor..3tituinte, 13 ãe junho de · 
1946. - AZtamirando. Requião, · · 

N. 0 630 

Redija-se 'como se segue o l .~1 do 
a.rt~ 164: . - .·.· ~~· 
··A educação se desttna a .fort8lecer 
o .corpo,· formar o • caxãter, emiqlle
cer a -~tllgência, PréParD:ado- O· in-
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dividuo para o trabalho, cem sentido 
democrático e amor à. Pátria. 

JuSti/ieà);io 
E' conveniente dar-se sentido a 

eduoação nacional, desde que a con
signemos na. Constituição, como u.n 
dos deveres do ·Estado. 
~ucação.é a boa prep~áÇão par~ 

·a vida; e, desde que a idéia demccra
tica. e o sentimento de Pátria são por 
nós objetiyados, cumpre q"ue à edu
cação que dermos sena firialidade. 

!Par outro lado, a educação, em 
suas linhas gerais, abrange os cuida
dos com a máquina humana, visto 
como o homem precisa 2,prender a 
alimentar-se, a vesti:r-se, . a ter há
bitos higiênicos, a fortalecer-se; não 
pode igualmente ser deJSregrada a 
formação do caráter, a saber, cum
pre se dêem ao indivíduo as noções 
de d-everes e direitos que nucleiam 
o cidadão, incutindo-lhe conduta. ade
qUSidJa. .ao convívio social; finalmen
te, óbvio é que o prepM"o intelectual, 
ou antes, o en<riquecimento da mte
ligência. e ãe mais "qualidades", hu
manas, com noções e conhecimentos 
que prepaxem o homem pa.ra a vida, 
é um dos fins de educação. 

Finalmente, os teiD(llos que se .abrem 
para os homens têm o trabalho co
mo base de tôda a o...-ganização so-. 
cia.l, a êle cedendo · cada vez mais· 
lugar o capital, base da organiza
ção social ainda vigorante. 

·O ensino, ·:;>ois, deve tornar o ho
mem apto, física, intelectual e mo
ralmente, pa:ra o trabalho. 

Sal.á. das Sessões. 11 de junho de 
1946. -· Gabriel Passos. - Toledo 
Piza. - Gilberto Freyre. 

N.0 618 

Redija-se como se segue o § 17 .do 
art. 159: 

As profissões são acessíveis aos que 
a. elas se .habilitem na forma da lei, 

. e serão exercl:das segUndo a lei que 
as discipliile. · 

Justi/icat;ão 

ftl.rece-nos que a -emenda é mais 
ampla., pois abrange a facuLdade de 
·re~- o exerciclo da_profissão e não 

_apelias o. ~o da habillta.ç!io pá-
. ra êSse exercício. · · · · 
. ; . ..: '' ~. . . -

Sa!a das Sessões, 11-6-1946. - Ga
briel Passos. - ToledP Piza. - Ma
galhães Pinto. - José Monteiro ele 
Castro. - José Bonijâc:o. 

N.0 719-A 

Art. - "0 impõsto territorial nã:> 
incidirá sôbre sitios menores de "vin
te hectares. quando trabalho pessoal
mente, ou com sua famma, o proprie
tário que outro imóvel n§.o possua". 

Art. - "O impõsto territorial será. 
progressivo, relativamente. à área sô
bre que incide". 

As emendas se destinam à prore
ção da pequena propriedade e do pe
queno produtor,· com o fim de fae111-
tar a formação e consolidação da 
classe média. 

Sala das sessões, 9 de junho de 1946. 
_, Gabriel de Passos. - José MtJ>1-
teiro d.e Ca-stro. - Magalhães Pinto. 
-. Toleào Piza. - José Bonifácio. 

N. 0 7"..:9 . 

Ao art. 3. 0 

Acrescentar 'O inciso: 
Executar os serviços de Saúde dos 

Portos. 
Ao a.l't. 4. 0 

Acrescentar o inciso.: . 
- Normas f~damentais de d-efesa 

e proteção da oaúde, ai ::;ubenten.di
das à maternidade. à infância e à. • 
adolescência. 

Justificação 

A execução 1os serviços de Saúde 
dos Pertos deve ser privativa da. 
União, em face do seu caráter inter
nacional ou conte.ctt permanente com 
o exto...rior. A natureza mesma dês
ses serviços é a justificativa. plena. 
da emenda wpresenta.da. 

Ditar normas fundamentais para 
todo o Brasil aos cometimentos doa 
Saúde, da matel"tliu2.de, da. infância . 
e · da adolescência, ,. cabimento ló-· 
gico às autoridades fed.erak, pois não 
lhes podemos negar maior titocínio e 
competência· 'primacisl em tais as-
suntc.s. ' - . ·. •· 

De outro lado, é da mais alta sa
bedoria que se tmifiquem êsses &er
viçoo sob a mesma bandeira de pnn.- · 
cfpios nortea.dores para que se obte- . 
nha. Unidade psicológ!ca. na. ação 
construtiva. · 
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s~ das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Ja:rul.uhy Carneiro. - José 
Jotfilv. - .Agostinho Monteiro. -· 
· Wal/reàc) Gurgel. - .Aramis At1ta;!-
4e. 

N. 0 730 

Ao art. 3. 0 , n. 0 XIV, suprima-se 
•Sala das Sessões, 10-6-46. -Arthur 

Berrt4ràes. 
Justi:fiicação 

Da.r concessão é dos maiores peri
gos que uma nação pode criar para 
si mesma.. Atende-~Se. para o si&"llifi
cado da palawa concessão, que quer 
dizer privilégio, e ver-se-á a neces
sidade de banir das nossas tendên
cias arlministrativas e legislativas 
tudo que concernir à concessão. 

"Concessão é . privilégio que o 
govêrno dá a pmiculares ou 
companhias de ~lo~ra.ção ou 
JCOO.Strução de utilidade pública 
e particUlar. Conce'ssão de mi
nas. Concessão de um caminho 
de ferro. "(Dicionário -eontem
porâneo, de 'Caldas Aulete);" 
Concessão: graça. privilégio con
cedido a. alguém; doação ... 
causa cedkla "(Dicionário de 
Língua Portuguêsa, de Frei Do-

. -~os Vieira) . 
O perigo de dar concessão. é -tanto 

maior, quanto os testa$ de ferro se 
prestam a servir á inte-rêsses estran
geiros, obtendo do govêr!Ilo conces
sões, que transferem, posteriormente 
a :futuros e pos9i:veis invasores do 
·nosso pajs. · 

Ainda quet se faÇam concessões por 
pt'S.ZO -det.erminado, os concessivná
:rios encontram. sempre (sobretudo se 
forem estrangeiros) me.los para as 
prorrogações dos prazos, senão para 
tomar ;perpétua.S as concessões. E' só 
examinar o que tem ocorridó em ou-
tros :Países. . . 

A êsse respej,to não temos melhor 
'.ensinamentos que o do ex-presidente 
a.metieaino Wilson, em seu discurso 
proj!e:r:ido em Mobile, Estado de Ala. 
bami, sua pátria., em 28 de outubro 
de 1913, no qual disse: 

"T.Endes ouVido falar em con
cessões feitas pela América La.ti
na -ao capital estrang{'jro, mais 
não em -concessões feitas pelos 
Estados Unid.os ao capital de ou
tros paJses. 

E'. que nós não da:mos conces
sões~ COilv:idamos, sim. o capital 
estrangeiro a vir aqUi colocar
se. Fa.zelD4)S convite, mas não 
concedemos privilégios. 

Os Estados que sãO obrigados 
a fazer concessões correm grave 
risco de ver :blfiuenciair domina
<ioramente no5 seus negócios, oa 
inte'rêsses estrangeiros. Uma tal 
situação pode chegar a ser into
lerável." 

J. Russel Smith, :professor da. Uni
ve-ói:dalde de Pensylvania, Estados 
Unidos, escreveu, -em sua Geografia 
Industrial e Come~rdal, edição de 
·1913, que 

"A· China não foi .menos des
membr8lda, devido a. concessiona
rios, que eram. na realiilaàe, 
conquistadOres". 

. .....__ 
Govêmos brasileiros Já fizeram ar

:risca.das concessões. Elas caem quase 
sempa-e em mão$ de estrangeiros, por 
culpa de nossa ingenuidáde ou nossa 
falta de malícia. 

Abramos agora os olhos contra tu
~o que tiver. aparência de concessão 
quer a nacionais, quer a eStrangeiro& 
Concessão é sinônimo de privilégio, e 
êste é monopó1!9. 

Há muito que a sociedade _saiu do 
regime dos monopólios. mas apena.\ 
il'eservados a ela p:rópria, na pessoa 
do g!>vêrno. 

- A aprovação do número XIV, do 
a:rt. 3. 0 , seria., assim, instituir um re
gime que está condenado por tôda 
a parte ~ abrir-lhe caminho favorá
vel· entre nós, :facu!tando ao govêrno. 
o uso das coooessões. 

considerando dêsse modo o assun
to deve todo o número XIV, cita.do. 
ser suprimido, de vez que a . matéria 
contida em sua primiera. parte -
explcrar os serviços de telégrafos. 
etc. - está incluída nas atribuiçôes 
normais do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
1946. - Arth:u:r Bernarães. - Sotr.za 
Leão. 

N.0 731 

· No art. 4.0 , inciso V: 

Acrescente-se, depo~ õa úJt.fma 
. palavra. e fazendo vjrgul& no ponto 

final: "respeitados os direitos e :t.n
terêsses dos Estados e Municfpf.QII". · 



-87-

Justi!icati'Da 

· O que se pede na presente não é 
muito, mas é a·bsolutamente neces
sário para a defesa dos direitos, senão 
mesmo da autonomia, dos Estt.:.dos e 
MUilkipios brasileiros. 

Longe de nós o intuito ou o desígnio 
de querer restringir ou cercear, des
necessàriamente, as legitimas atribui
ções da União, e ferir, ofender ou des-
. fazer seu patrimônio. · 

o que nos anima, com a apresen
tação desta emenda, é unicamente o 
objetivo de resguardar, previdentemen
te, os direitos e ihterêsses das unid2.des 

. federativas e das célulaS mUnicipais 
contra possíveis e habituais atentados 
da hipertrofia do poder federal. 

Falamos e reivindicamos trazendo 
ainda vivo o travo amargo da expe
riência e de- lições do passado, senão 
mesmo do presente, recordando a le
gislação federal reguladora dos ter
renos de marinha e dos domínios da 
União eni · geral, em que, por falta 
mesmo de um freio constitucional, se 
permitiram claramente flagrantes 
abusos e clamorosas liberdades com 
bens que, pela sua natureza, origem e 
localização, deveriam ser da proprie
_dade do Estado ou do Município, con
forme a situação específica de caà.a 
um. 

. - Pela. fórmula proposta, dentro de 
um espírito, equilibrado e razoável, 
de unidade unicional, reajustam-se G 
conciliam-se todos os cüreitos e inte
rêsses em jôgo, sem invasão ou usur
pação da seara alheia, sem antago
nismos irritantes nem conflitos e pre
juízos tão lesivos do bem público bra
sileiro. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte, 14 de junho ãe 1946. -
La.meira Bittencourt. - MagaUW.es 
BarattJ..- Moura Caroalho.- Alvaro 
.Axiolfo. - Nelson Parij6s. - João 
.Botelho. - Duarte d'Oliveira. 

N!0 732 

Acrescentar ande couber: 

Art. Ressalv!lido o• ~osto no pa
rágrafo subseqüen"..e, é da competência 
dOs E§tadas ·e do Distrito Federal a 
organização e a administração dos ser
viçOS " de saúde, onde se incluem os 
da. .maternidade, da infância, e 

da adolescência, observadas as normas 
fundamentais estabelecidas pela UniãÓ. 

Parágrafo úntco. Os municípios com 
possibilidades financeiras e técnicas 
poderão executar ·serviços de saúde, 
ai incluidos os da maternidade, da 
infância e da adolescência. 

Ao art. 5.0 • 

Suprimir os incisos: 
me IV. 

Justificação 

As emendas a-cima sugeridas dão 
competência aos. Estados e ao Dis
trito Federal para a execução dos ser
viços de Saúde, induídos os da ma
ternidade, da infânçia e da adoles
cência. E' uma inovação salutar, que 
equilibra razoável descentralização ne
cessária ao andamento da adminis
tra das tarefas da saúde e harmoniza 
perfeitamente o princípio constitu
cional da autonomia federativa. 

Ao Estado, poder intermediário, fi
cará bem posta essa competência. 

Os Municípios, os que estiv&6Il em 
condições financeiras e técnicas, tam

. bém poderão participar dêsses encar
gos, dentro da órbita estabelecida 
pelos Estados. 

A União, exceto a Saúde dos Portos, 
participará daquêles serviços, sõmente 
mediante acôJ.'Ido com os Estados e o . 
Distrito Federal <art. 114, § L 0 do 
Projeto). Todos, porém, se obriga:rão 
a seguir as normas fundamentais es
tabelecidas pela União. E' a unidade 
de :princípios, tão almejada, ao nor-
. teamento da. ação médico sanitária 
·em todo o pais. 

A v'...sta do exposto devem ser su
primidos os incisos acima enumerados. 

Nos Estados Unidos, a execução dos 
·serviços de Saúde é dos municípios. 

No Brasil, será principalmente dos 
Estados. No futuro, atingiremos o 
ideal americano. Não devemos retro
grada.r em matéria tão relevante, eis 
o que nos imPõe! · 

Sala das séss6es, 12 de junho de 
1945. - Janduhy Carr..:!iro. José 
Jotfily. - Aramis At'hayde. 

N.0 733 

SUprimaÍn-se, no § 1.0 do art. 6, as 
seguintes palavras:_ "salw nos casos 
preVistos na Co~tituição." 
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Justificação 

~de notar, em primeiro lugar, que 
a. Constituição, em rigor, não estabe
lece nenhuma exceção ao preceito do 
§ 1.o do a:rt. 6. Os casos excepciona1S 
preVistos podem conciliar-se com a 
regra geral, cuja integridade persiste. 

Por outro lado ainda que exceção 
existisse não haveria necessidade da. 
cláusula que a emenda procura su
primir. No texto constitucional, não 
pode haver disposições contrsditór.as: 
as disposições, no seu conjunto, se 
conciliam e harmo~m. 

A cláusula é, por tudo isso, desne
cessã:ria. ..:.._ Gustavo Capanema. 
Cloàomir Cardoso. 

N,0 734 

Introduzir as seguintes modificações 
no parágrafo único, do ar~igo 8.0 : 

"São condições de elegibilidade para 
o Congresso Nacional": 

I - Estar na posse dos seus dir~i

tOs de cidadão br a.sileiro e ee::: alis • 
táv'el como eleitor: 

n - Possuir o naturalizado mais de 
10 anos de permanência inl.nte:rrupta 
no Brasii, ser casado com braslleira, 

. viúvo desta, ou ter filho brasileiro; 

m - Ser maior de 25 anos, para 
a Câmàra dos Deputados, e maior de 
35 nnos para o Senado Federal. 

Justificação 

A Constituição de 91 ostentava dis
posição alnda menos rigorosa. que a 
da presente emenda, numa. époc'l, 
aliás, em que não havis.mos revigo
rado a unidade nacional. Determin2-
va o legislador constituinte de entao, 
como condições de elegibilidade para 
o Congresso: a) estar na posse dJs 
direitos de cidadão brasileiro e s~r 
alistável como eleitor, b) l):ara. a Câ
lllB.ra, ttlr mais de 4 anos de cidadão 
brasileiro e para ó Senado mais de 6. 

A Constituição projetada de 1823 
extendia a qualidade de cidadão bra.
_sileiro a todos os homens livres que 
estivessem habitando o Brasil, além 
dos que obtivessem de futura. carl;a 
de naturalfzaçáo. Apenas fa.z13. res
trições odiosas aos portuguêses quan
'to ao tempo de. permanência no Bi-s.-

sil,; por questões pollticas do .momen-
. to. E a carta constitucional de· ·1824 ~ 
concedia a qualidade dé cidadão a 
todos os estrangeiros . naturaliza.dtJs, 
bem como aos portuguêses residentes 
no Brasil desde o momento da inde
pendência, que expre'Ssamente o de
clarassem· ou que pela· continuação da 
residência revdassem o ânimc- de o 
querer. 

Apenas a Constituição de 34, inter
rompendo a tradição brasileira, con· · 
siderou indispensável a qualidade de 
brasiltliro nato para o acesso ao Pat"
lamento. A exceÇso temerósa do le
gisla.dor constituinte de 34, que fo1 
mantida pelo da carta constitucional 
de 37, não tem :razão de· ser, num 
país novo, carecendo de fôrças novas 
para a vibração sincera e o trabalho 
construtivo. 

Na história sócio-polit!.ca. do .Bra
sil, no império e na repúbli-ca, não obs
tante a concessão existente, raros 
alienígenas galgara,m postos de desta
ques, mas inúmeros estrangeiros de
ram o seu sangue e as suas energias 
renovadas à gleba acolhedora. 

. A injustiça consum~.da merece ago
ra uma reparaç§.o. Não há o menor 
perigo na aplicação da medida. Exis
te, para todos os cidadãos, a . sanção 
da 1el vigilante, condenando os q•1e 
praticarem atos contrários aos inte-
rêsses nacionaiS. · 
.. Disciplinando sôbre a nadonaliza
cão do trabalho, diSpõe e~ seu arti
go 353 a Consolidação da Leis do Tra
balho, ?.Provada pelo decreto-lei n>i
mero 5 .452, de 1.0 de maio de 1S43, 
que os estrangeiros residentes no -país 
há. mais de dez anos e· que se casaram 
com mulheres brasileiras. são conside
rados b'l"asileiros para os efeitos da 
lei dos 2/3, porque já exteriol'izara.m, 
a sua. :vontade decidida de participa-. · 
ção efetiva junto ao.:; . anseios da ?á· 
tria, como seu prõprio filho. . 

Pa"ores especiais são concedidos aos 
que se integram ao Império Bri~ni
co por mais de 10 anos, elJl. quanto 
Portugal diminue J)S.J.""a 5 anos a :.<?b
tenção dessas . vantsge~ ao e~
geiro an domiciliado. : . ~. ~. ···.:· .. 

0s ·EStados Unidos ~oneeiieni .:\õ.c; -
naturalizados tõdas .as garantias in-
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dividuais que reconhecem a· favor dos 
próprios nacionais, bem como o. gõ:ro 
de direitos politiccs essenciais. 

Thomas Healy; em "~a condition. 
juridique de l'e~ranger spécialment 
aux Etats Unis", descreve o engrart
decimento maravilhoso dêsse povo en
cs.recendo que .. as leis protetoras sur-

. giram desde cêdo, compondo, desde 
os seus primórdios, · a fisionomia <ia 
sua bist_ória sooio-politica. 

O estatuto venezuemno, nesse par
ticular, é também amplo, pois a sua 
lei de 2 de julho de 1932 declara qne 
o território da Venezuela est!\. aberto 
a todos os . estrangeiros, traçando, · 
assim, o principio geral de equipara;;. 

. ção dos estrangeiros aos nacionais. 
O prazo para adaptl:t.ção ao gÔzo dos 
direitos é de 2 anos: se, pois, nesse 
período, o estrangeiro abandonar o 
pais, é obrigado a deixar nos cof'res 
nacionais a quantia de dois mil bolí
var-es que depositou ao entrar em 
seus dominios. 

Tcdos os países cultos possuem as 
leis mais amplas de integração do e-;
trangeiro ao solo nacional. _Fortale
cida agora· a nossa unidade, torna-se 
mister que cami~emos como naç§.o 
civilizada, sem receios pueris, para q1.~e 
todo habitante do seu território seja 
um soldado de suas prerrogativas e do 
seu progrP.sso. 

Sala das Sessões, :3 de junho de 
1946. Erigido Ti110CO. 

N.0 735 

§ 1.0 . do art. 9.0 • 

Süprima-se. 

Justificação 

·A criação da Comissão Permanente 
contraria o princípio geral do art, 6, 
§ 2,0 , que vreda aos poderes delegar as 
su&s atribuições. ~ 

Essa a razão de ordem ju.""idica. 
A razão de ordem pol!tica é que a 

at:vidade do Parlamento deve ser in
tt:.:rom'pida para que os seus membros 
t·etomem contacto com os repl"asenta-
dos._ · 
· Não vamos ao ponto de admit!r, 

com Barbalho, qa.e "um Parla~ento 
· que : funcione durante o ano inteiro 
sma'-incOmodo aos seus membros. in-

suportável ao Govêrno e prejudicial 
ao País". 

As atribuições que o projeto especi
fi<:a não justüi<:am a existência da 
"Comissão Permanente". 

A f!scalização da. execução orça
mentária ficou a cargo do Tribun~>.l 

de Contas. 
No· regime de 91, o Congresso fun

cionava durante quatro meses, e não 
havia Comissão Permanente. Ora, 
pelo projeto, êle deve ~uncionar nove 
m-eses, podendo, ainda, reunir-se ex
traordinàriamente por iniciativa pró
pria o que na 'Con.st'.tuição de 91, ar
tigos 17 e 34, n.0 35 só era possível por 
convocação do Presidente da Repú
bli<:a . 

Sempre que- o julgar necessário, o 
Congresso se reunirá -extraordinària
mente. 

A idéia tem tido partidários nos Es
tados Uriidos, mas, apesar de ter ha
vido· inic:.ativa para implantá-la, não 
se conseguiu·. 

Sala das Sessões, aos 14 de junho de 
1946. - Benedito ValaclG.res. - José 
Alkmim. -Duque ãe Mesquita ·- Al
tredó Sá.-- Celso Machado. 

N.O 736 

§ 3.0 do art. 13· ..,- Substitua-se pelo 
seguinte: 

"§ 3.0 - O voto será ·secteto nas 
eleições". 

Justificação. 

A emenda visa excluir o voto secre- · 
to nas deliberações sôbre o veto do 
Presidente da República e na aprc~ 
ciação das contas do Govêrno. 

o Presidente assume a responsabi
l:c:lade de um ato corajoso. Dá as r~~o
zões do seu veto. Por qué se pernú- . 
tir a irresponsabilidade do Parlame:u
to ? O mesmo argumento se aplici:l. 
com relação ao julgamento das contas 
do Presidente. 

Em assunto 'objetivo como êsse não 
se d-eve· restringir aos Pa.rlamentàres 
o·· direito de manifestar claramente o 
seu voto, nem à Nação o interêsse de 
conhecer a opinião de seus represen
tantes.· 
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No ·caso das -el-eições, justif!ca-se o 
voto secreto, por ser êste o regime 
adotado em nosso País. 
. Sala das Sessões, aos 14 de junho de 

1946. - Benedito Valadares. - Jos.é 
Alkmin. - .Alfredo Sá. - Celso Ma
chado. -Duque ri.e Mesquita. -João 
He,.rique.- P. Dutra. -Milton. Pr.a
tes. - <Assinatura ilegível) • 

N.O 737 

No a.rt.Jgo 13.0 , § 3. 0 : 

"A<:rescente-se, após a última pala
vra e fazendo vírgula no ponto finsl: 
"intervenções nos Estados e licenças 
para, incorporações de deputados e se
nadores· às fôrças al'ln2.das (Artigo 
156). 

Justificativa 

Ressalvado, preliminarm€nte, que a 
matéria., por sua natureza, nos pa:rece 
antes pertinente ao Regimento do Se
nado e ao da Câmara, e não de molde 
a acabar numa lei básica., que se des
tina exclusivamente a traçar, em seus 
fundamentos e linhas mestra:;. a or
ganização polÍtica do Estll>do, sem 
descer 31 de~lhes e casuismos, · - já 
que ass1.m nao o entendeu a douta Co
missão Constitucional, passemos a ex
p:lanar, em rápidas palavras a razão 
desta emenda: ' 

Se se faz conveniente e necessário ·o 
voto secreto, para maior · gars.ntia de 
sua liberdade e expo:ataneidade, pail'a 
as questões consideradas de máxima 
relevância e acentuada delicadeza, co
mo os vetos e contas da Presidência 
da. República., firmada essa. premissa, 
aliás justa e verdadeira, imPóe-se ~o
mo seu corolário lógico usá-lo .tam
bém nas deliberações sObre interven
ções nos Estados e licenças para in
corporações de representantes às 10r
ças armadas em ope~ões de guerra. 

Em verdade, num regime democrá
tico, num govêrno republicano. numa 
federação em que s: autonomia dos 
~dos ·é a. pedra. angular· :la. pró
pria. estabilidade e sinceridade do mo
dêlo politico adotado, não ha. negar 
que questAo alguma. ma1s séria., vital e 
delicada. que a intervenção pelo Poder 
Federal nas uni®des federativas. Po
de-se dizer mesmo que o abuso e a ile-

galidade em matéria de tal monta se
rão sempre a morte da própr..a. fede
ração e de sua realidade democrática. 
As declsões, pois, que sObre casos tão 
relevantes o Parlamento tiver de to
mar, deverão evidentemente ser res
guardados pelo sigilo do voto. Em que 
o veto presidencial excede, em valor e 
importância, sob o ponto de vista al
tamente político, a intervenção num 
Estado? 

Qua.IJ.to às licenças para mobiliza
ções de deputados· e senadores, em tem
po de guerra, é de ver que os votantes, 
em questão tão pessoal, mas que tam
bém, tais sejam as circunstâncias do 
momento, pode revestir-se de caráter 
e alca:nce político, devem sentir-se pe:r
feltamente a. vontade para julgar e 
decidir, a coberto de pressões imper
tinentes e solicitações incômodas, sem
pre pOssíveis de ocorrer. 

Sala- das Sessões da Assembléia 
Constituinte, em 14 de junho de 1946. 
- Lameira Bittencourt. - Maga'flúie8 
Barata. Moura C.arvalh.o. -'
Alvaro AàolphO. -Nelson Parijós. -
João BoteLho. - Duarte de Oliveira. 

N.o· 738 

No artigo 18, inciso II, létra d: 
Acrescente-se, após a última pala

vra, e fazendo ·virgula no ponto fi
nal: "salvo em defesa pr6pria". 

Justificativa 

O projeto <l"eproduz, subStituindo 
3ipell1aS as palavras "União, Estados e; 
Municípios" por "qualquer pessoa 
jllil"idica de direito público", tal co-
mo faz, mas sem nenhuma altera
ção /Ide :f~. o ante-projeto do 
L"'lStituto da Ordem dos Advogados 
Brasileiros, - a· mesma proibiçãG do 
artigo 33 § 1. 0 , letra d da-Constitui-
ção de 34. · 

Não im!)ugnamos, nem discutimO: 
o alto cunho de moralidade do f."ol'e-. 
ceito em tela, afastando-nos assim 
do !Projeto Sampaio Dória.- que ape_. · 
nas cogita em seu artigo 31 do Jm-
pedimen.to de celebrar contrato com 
o Poder Público, ou· dlêle ;receber 
concet>Sões e emprêgos remunerBdos. 
talvez por preferir, numa OO'lstltu!
ção sintétics. remeter a matéria pu-s. 
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a regulamentação, em lei ordinária, 
das atividades dos advog.aüos. 

Mas, dentro mesmo ào espírito e 
da finalidade do dispositivo em tt>la 
não vemos razão para Sé impedir que 
o representante, advogado, êle pró
prio, em causa própria, se defenda, 
em juizo, contra qualquer propc.situ
:ra. da União, dos Estados ou dos Mu
nicípios. Invertendo os têrmos do co-· 
nhecido brocarão jurídico romano, -
Ubi, eodem ratio, idem dispositio -
é de recc..'lhecer, na esPécie, que, não 
havendo a mesma il."azáo, não devs 
subsistir a interdição constitucional. 
que dêle derivava. Se não se trata 
de causa que 'o próprio representant~> 
por si e para si ou como m.andatá· 
rio de cliente, promove cóntra o Po 
der Público, mas, apenas, o que mui· 
to difere até no aspecto moral de, 
càso, de legítima defesa própria, ne
cessàríamente não se justifica o anã• 
tema coi!lstitucional. 

Assim pensamos e assim propo
mos à Egrégia Assembléia Oonsti• 
tuinte. 

Sala. das Sessões da Assembléia 
. Constituinte, em 14 de jUDllo dé 

1946.- Lameiro; Bittencourt. -·· Ma
gallz.ães Barata. - Moura Carvalho. 
- Alvaro Aãolpho. - João BotelhO. 
- Duarte Olivéira. - Nelson Pari- · 
jós. 

N. 0 7S8-A 

S1.1'.bstitua-se, · no capítulo do Po· 
de.: tLegislativo, o a.rt. 26, pelo se-
gtDcri e: . 

Art. . 26. O· mandato dos Depu
tados terá a. mesma duração que o 
do Presidente da República, reali
zando-se simultâneamente as res
pectivas eleições. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Castelo Branco •. - (Assi
natura ilegível) . - Pereira da Silva. 
-. Waldemar Pedrosa. - MagaQziies 
Barata. - Alvaro Adolpho. - La
metra. Bitte:ncourt. - João BotelJW. 
A1i.íbaZ Duarte. - NelSon PaTij6s. 
- Moura Carvalho. - Ptr."eira Jú
nior. - Odilon Soares. - Crepory 
FranCo. -·Luz% Car1XI.lho. - Areia 
Le&> •. - Francisco de Almeida Mon
te. - (Asslnstur.s. ilegível). - Raul 
Ba:rbo$c - Antônio da FTata Gentil. 

. - I:Jeod.Õro Mendon.ç4. - Renato Alei
zo. - J'osé VaTellc. - Mota Neto, -

Caw.do Godoi. - Medeiros Neto. -
José Fontes Romero . • - Regis Paclte
co. - Aloysio àe Castro. - EunapiO 
de Queiroz - Janru.ll.y Carneiro. -
José Maria. -Vieira de Mello. -Ar
gemiro Fi.alho. - Dario Cardoso·. -
Galeno Paranhos. -- Jonas Corrêa. 
Rui Almeida. - Benjamim Farah.. -
Pedr{)so Junior - Eusébio Rocha. 
-. Ezequiel S.· Jli:enàes. - Manoel 
Benicio FontetneZZe. - Melo Braga. 
- Carlos Pinto. - S.'lvestre Péri
cle:J. - Waljredo Gu.rgel. - Ájonso 
de Carvalho. - Cicero Teixeira d6 
Vasconcelos. - S. Ponce de Arruda 
- Gabriel Ma.Tt!I.niano de Araujo. 
- Alfredo Sá . . - Pedro Ludovico. 
- João d'Abreu. - Diocl.ecio Du-:-
arte. - Costa Porto. Moreira ~ 
Rocha. - Vargas Netto. -· Jusce
lino Kubitschek. - João Henrique. 
- Bias Fortes: - F. Duque de Mes~ 
quita. - Milton Pro,tes. - Olinto 
Fonseca FiLhO. (Assinatura ilegível) . 
- Wellington Brandão. - AntOnio· 
Feticiano. - Gojjredo TeZ~. -La
h.yr Tost:ei. - H01U)1V.o Monteiro. 
- Lery Santos. - Arthur Fische.r. 
- Barreto Pinto. - Negreiros Fal-
cão. - Campos Vergal. - Celso 
M.achado. - ROdrigues Seabra.. -
SamueZ Duarte. - José carzos Pe~ 
r eira Pinto. - Francisco Gurgel do 
Amaral Valente. - Diógenes Maga
lhães. - Leite Neto. - Bastos Ta
vares. -Jarbas Maranhão.- Abelar
do Mata. - Hugo Borghi; - Antonio 
Antonio José da S'llva. - Ezequiel 
Mendes. - Leopoldo Neves. - JOSé 
Maria Alkmim. - Augusto Viegas. 
- José Neivas. - Lauro Montene
gro. - Plimo Pompeu. - Gabriel 
de R. Passos. - Mario Brant. -
Heriõaldo Vieira. - Armando Fon
tes. - (Assinatura ilegível). - Luiz 
Claudio. - Dolor de Andrade. -
Manoel Novaes. - Agrícola Paes de 
Barros. - -João MendeS. - Ala
ricó Neves Pacheco. - Eurico Sou
za. Leão. - Jacy de Figueiredo. -
Aliomar Baleeiro. - Alde Sampaio. 
- Alencar,....Araripe. - RaphaeZ Cin
curá. - Arth:ur Bernardes. - Raul 
·p;lZa. - Hamilton Nogueira. - Be- · 
ni Carvalho. - Plinio Limos. -
Vergniaud W'TUJderley. - . Lyc:,rgo 
Leite Filho. - Edgar de Arruda. -
AntOnio Maria de Rezende Corrêa. 
- Euclides FigUeiredo. - Paulo Sara
zcite. ~ Plinio Barreto. - Mario 
G<nnes. Ruí Palmeira. - Frei-

• 
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tas Cavaleç:nti. - MathJias Olympio. 
- JuTp.cy Mag~~.. - AlbeTico 
Fraga. - Gilberto FTeyre. - Rui 
Samos. - Jurandyr Pir~. - Epi
Zogo Campos. - · Agostinho Mon
teiro. - Thomás Fontes .. - seve
riano Nunes. - Henrique de Novaes. 
- João CZeophas. - Toledo Piza,. -
Esmaragdo de Freitas. - Lima cavaz, 
canti. - José Bonifácio. - AluisiO 
Aires. Philippe Balbi. - Daniel de 
,Carvalho: - José Maria Lopes Can
cado. - José Candido Ferraz. - João 
Ã.gripino. -· Adelmar Rocha. - Lino 
Macnado · - Coelho .Rodrigues. -
Egberto Rodrigues. - Tlteodulo Albu
querque. - Gentil Barreira. - Do
mingos Velasco.- Munltoz da Rocha. 
- Erasto Gaertner. - Antenor Bogéa. 
- .Romeu Lourenção. - Nestor Duarte 
- Bernardes Filho. - Magalhães. 
Pinto. - BrigJ.dO Tinoco; - José 
Alves Linnares.· - Ernani Sátiro. 
.- Fernandes Távora. - Jalles Mq,~ 
chado. - José L)}Dmil.' - OsoriO 
Tuyuty. 

N.0 739 

Ao art. 28, I, diga-se: 
A declaração de serem ou não su

ficientes os indícios de crime, 

Ac art. 61, diga-se: 
declarar suficientes ou' não os :in

dícios de crime. 

Justificação 

.. A finalidade· dà. dispositivo é dar 
à Câmara o poder de decidir se a 
Presidente da República e os Minis
tros de Estado devem ser ou não sub
metidos a processo e julgamento pe
rante o Supremo Tribunal Federal ou 
o Senado Federal. Bastará, portanto. 
o exame dos indicies, pois quanto à. 
"procedência ou improcedência" da 

· acusação êste é o objeto da sentença 
a proferir .. 

N.0 739-A 

Ao art. 31, diga-se: 

Compete privativamente ao Sena
dc Federal julgar o Presidente da 
República, assim como as demais au
toridades federais, nos têrmos desta 
Constitmção. 

Justificação 

Como está. no Projeto pode pare
cer que ao Senado Federal caiba 
julgar quaisquer crimes, quando Só 
de alguns lhe compete conhecer. 

. 
N.0 739-B 

Ao art. 35, VII, diga-se: 
Aprovar ou não ... 

Justificação 

Não somente deve competir a apro
vação, mas também a desaprovação. 

N. 0 739-C 

Ao art. 68; m,. diga-se: 

In-edutihllidade e pontu2lidade, 
·etc. 

Ao art. 117, V, acrescente-se: 
e a remuneração pontual dos ma• 

gistrados. 
Justificação 

Se ;não se unifica.r a Justiça na· 
cional, necessário será ao menos 
pxoteger eficazmente a magistratura 
e evitar que, além de mesquinha
mente pagos, ainda fiquem os jui• 
zes à meil'cê das más administrações, 
que para . tudo conseguem recursos 
rl.lenos para pagar condigna. e pon-
tualmente aos magistrados. · 

Pagar impontualmente, com quais~ 
quer atrasos põe ainda. mais em ris· 
co a mdependência dos juízes do que 
reduzir-lhes os vencimentos. 

· Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Hugo Carneiro. 

N.0 740 

Os arts. 31, ·32 e 33 devem ser re- . 
duzi.dos à um só, com a seguinte re
dação: 

. "Compete privativamente ao Sena
do Federal: 

I - Julgar o Presidente da Repú
blica, assim como as demais autori
dades fedeiais indicadas nesta Cons-
tituição. · 

II - Aprovar, mediante voto se
creto, . a nomeação de magistrados, 
nos · casos :indicados na ConstituiçãO~ 

· e bem assim a do Procurador Ge
ral da República, dos Ministros do 
Trtbunal de Contas, do Prefeito do 
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Distrito Federal ·e dos chefes de miE-
são diplomá.tica.. -

ID - AUtorizar a intervenção fe
deral nos Estados, no caso do n. o IV 
de art. 117, e os empréstimos exter
nos dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

IV - Suspender a. execução, no 
todo ou em parte, de lei, decreto ou 
ato, declarados inconstitucionais pelo 
órgão compe~te. 

Parágrafo único. Quando funcio
nar como tribunal de justiça, o Se
nado Federal será presidido . pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Justificação 

A m.aioria. das emendas que temos 
apresentado visa emprestar IIIa1s so
briedade ao proieto da Grande Co
Dlissão~ No ca-so em estudo, a com
petência do Senado foi distribuída. 
em três artigos. No art. 31 estabele
ceu-se a "privativa" de julgar o Pre
sidente da República. e as autorida
des fede::.-ais. No art.· 32, ainda com 
carater privativo, a de aprovar no
meações e autoriZar intervenção fe
deral e empréstixnos e>>iernos. Final.,. 
mente, no art. 33, sem declaração de 
"privati"va" ou "cumulativa", a de 
suspender a execução de leis, decre
tos ·e atos declarados inconstitucic
nais. 

Porque não reunir todos êstes ca
sos nl.llll só dispositivo? 

Não nos ocorre que auto órgão te
nha, pelo próprio projeto, competên
cia . para suspender a execuc:-h.' de 
leis e decretos. Em tais condições, 
todos os casos enumerados no proje
to são da competência exclusiva do 
Senado Federal. Nada justifica, por

. tanto, o desdobramento da matéria 
em três artigos com prejuizo da cla
reza, da sobriedade e da própria téc
nica legislativa. 

Sala das Sessões,- 13 de junho de 
1946. - T. Vieira de MeUo. 

N.0 • 741 

No m"tigo 32, inclso Ir: 

"Elillline-se: "no caso do n.0 IV do 
a.-tigo_ 117". 
' . 

JU8tificativa 

Ficamos, na espécie, com o Projeto 
Sampaio Daria que no seu artigo 41 
confere ao Senado Federal competência 
privativa para autorizar a intervenção 
do Poder Executivo nos Estados, e ain
da com o uroiéto do Instituto da Or
dem dos ÂdvÕgados do Brasil, que nà 
artigo 52, § 3.0 dispõe "competir pri
vativamente ao Senado Fé'deral, a. ini
ciativa das leis sôbre a intervenção 
federal". 

Em verdade, em matéria de tal ma
gnitude, em assunto de tal delicadeza, 
em que -está em jôgo a própria auto
nomia dos Estados, pedra de toque de 
qualquer regimen federativo, é por 
todos os tftulos aconselhavel outorgar 
a atribUição em aprêço a um órgão tra
dicionalmente reconhecido como de 
equilíbrio, ponderação e discernimento, 
em geral integrado por homens públi
cos já com largo tirociilio no trato das 
coisas políticas e administrativas e 
mais forrados contra possíveis injun
ções partidárias e interferências go
vernamentais pela própria duração dos 
seus mandatos. 

Os que reconhecemos os êrros do pre
sidencialismo. e receiamos as demasias 
do parlamentarismo, e como RUi Bar
bosa, o gênio tutelar· da nacionalidade, 
não temos o fetichismo das fórmulas · 
clássicas e dos l:iistemas rigidos, encon
tramos no fortalecimento das atribui
ções do Senado uma solução prudente 
e média, e que ainda mais se ilnpõe à 
aceitação de nossa confiança à. luz do 
exemplo norte-americano.< 

Não hesit.amos, assim, em nos afas
tar, do modelo da Constituição de 34, 
que relegou a chamada Câmara Alta 
a um plano de impressionante inferio
ridade, o que se evidtmcia desde o li
miar do capitulo referent~ ao poder 
Legislativo, que em seu primeiro artigo, 

·o 22, é definido como exercido pela 
Câmara dos Deputados, com a colabo-
ração do Senado FeÇ-eral, assim re
duzido à situação secundária de mera 
auxiliar da primeira. 

Não obstante a desproporcional su
premacia assegurada pela carta de 34 
à Câmara dos Deputados, mesmo nela 
ficou reservado, em seu artigo 41, § 3.0, 
ao senado, talvez como sua única. atri
buição real e privativa, precisamente 
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a inidativa dáS leis sôbre ·a. interven
ção federal. É circunstância que vale 
por impressionante depoimento e elo
quente testemunho em prol da proce
dência e legitimidade da presente 
emenda. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte, 14 de Junho de 1946. -
Lameira Bittencourt. - Maga.l'ltãeS 
Barata. - Mourá Carvalho.- AZ~ro 
Adolpho. - Nelson Parijos • ..:.. João 
Botelho. - Duarte d'Oliveira. 

N.0 742 

Da Comissão Permanente do Congresso 
Nacional · 

Art. ~. A Comissão Permanente do 
Congresso Nacional compor-se-á de 
vinte e dois Deputados e onze Sena
dores, escolhidos pela respectiva Câ
m~a, no final de cada sessão le~
lativa, observado o critério estabelecido 

. pelo § 2.0 do art. 11. 
·. 

Acrescente-se: in fine - "e de mOdo 
qu_e tôdas as circlUlSCrições eleitorais 
seJam contempladas". 

Justificação 

Foi estabelecido o respeito à repre
sentação partidária, pelo que está cla.
ram~te :xpresso no art. 11, § J..o, na 
orgamzaçao da comissão permanente 
que _funcionará no período de fecha~ 
mento do Congresso Nacional. Mas; 
acreditamos,que seja de-- bôa nm-ma e 
de_ salutar previsão que, em paralelo, 
seJa estabelecido, desde logo, o direito 
às representações estaduais, na forma
ção dêsse órgão legislativo, pelo menos 
de um representante. Vê-se, não obs
tante,.· que a criação de vinte e dois 
lugares, pará a comissão da Câmara 
já! mais ou menos, indica êsse rumo ' 
Todavia, si se estabeleéeu o respeito à 
repre:sentação --partidária, aliás; o que 
estana, também, implicitamente- com
preendido, não erraremos lançando 
nossa emenda. 

Saia das Sessões, .13 de jmilio de 
1946. - Adelmar Bocha. - DaloT de 
And.ratle. - Lino Maehado. -Ante
ncr Bogé4. -JOSé Cftnãido. - Aréc: 
Leão. . 

N.0 743 

Ao art. 44, acrescente-se: 
.IX. Rever a jurisprudência dos tri

bunais e propor leis interpretativas, 
oom aplicação apenas aos fatos e atos 
posteriores, para esclarecimento cte 
preceitos que ocasionarem . divergên
cias judiciais. 

· Justificação 

Problema que em tôdas as nações 
se procura resolver com o maior em
penho ·é o da instabilidade da juris,.. . 
prudência, cujos males mais ainda se 
agravam quando há a nociva multi
plicidade de .justiças que têm preva
lecido na República. 

Se a interpretação judicial supre a 
, obscuridadé da lei, para ·esclarecer
lhe o ·sentido, necessário é que . essa 
interpretação tenh? ::. mesmà estabili
dade que a lei tem, e que não varie 
em constante fluxo e refluxo, à mercê 
da fortuita composição dos tribunats . 

Essa-mstabilldade é tanto mais pre
judicial quanto se tem visto _,variar a 
interpretação de uma lei não só en
tre dois. tribunais locais, mas ainda. 
entre duas câmaras do mesmo tri
bunal e até variarem os julgamentos 
da mesma câmara de um 111a. para 
outro. :' · -

A tais inConvenientes não remedeia • 
o recurso extraordinário, pois que êle 
não tem no projeto á fôrça ·de inter
pretação obrigatória. que deveria ter, 
e, al.i.ãs, a ·variabilidade de entendi
mentos até nos respectivos julgamen
tos tem ocorrido. 

F'RANCESCO DEGNY já proclamOU que 
a inteligência das normas da lei deve 
ser tanto quanto possível uniforme e 
constante; o mesmo disseram ema
VENDA e ANG!:L 0SSORIO e muitos OU
trôs; CLEMENTE DE DIEao mostrou bem 
ser mister que os individues possam 
confiar em uma decisão judicial pre
cedentemente proferida -para. regular 
por ela.- seus negócios ou relações ju
rídicas posteriores; RAvA r~eceu 
que "a exigência de uma uniformida
de de- interpret~"1les judiciárJaS é · v:L
vamente sentida na consciência de 
todos"._-- - . . . . . · · '·' __ ·: ·, 

Piou CASEit:r ta.m.bém·• re®D.bece 
que o direito daS partes não pode_ an-
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dar à. mercê de op1moes que, apesar 
de individuais, numerosas e diversas, 
tôdas se presumem científicas._ 

:MANI.Io D' AMBROSio fez um profun
do estudo para "a obtenção de uma 
justiça única para todos, da certeza 
e estabilidade das relações jurídicas", 
da "certeza do direito e da uniformi
dade da jurisprudência", reconhecen
do que "à incerteza de muitas normas 
de direito objetivo, resultando em in
troduzir arbitrio e subjetivismo nas 
decisões, torna muita&' vezes vão o 
princípio da igualdàde da lei para 
todos. E' nece~~o promover a uni
formidade de valor das normas, da 
qual decqrre a necessidade de uma in
terpretaçâo o!:J.rigatõria para todos". 
"A missão do magistrado e do advo
gado é desemà:canhar a rêde dos. ne
gócios e ligar os seus elementos a 
esta ou aquela norma estabelecida em 
lei. E' a· resolução de uma problema. 
E desde que a solução de um proble
ma não pode ser senão única e uni
forme, é indispensável a unidade na 
interpretação jurídica. 

Perguntam FIUNGIERI: "se. a von
tade do legislador é uma e por con
seguinte uma é a ·lei, como se justi
ficar- que se vejam continuamente 
dois tribw::tais contradizendo-se e duas 
sentenças que reciprocamente se anu
lam e se destroem ? ,. • 

Os luminares da nossa · ciência do 
Direito também seguem a mesma tri

. lha. EsPiNoLA, por exemplo, ensina 
QUe à preocupação de evitar a diversi-

.- ciade das_ soluções judiciárias dos ca
sos idênticos é "elogiável, eis que a 
consciência do povo reclama como 
condição de justiça, que os mesmos 
casos tenham soluções iguais e a ins
tabLidade das d~ ~ta a sen
sação. de incerteza, de insegurança, 
de inJustiça". 

Contra tal inconveniente só foram 
encontrados três remédios: dar fôrça 
de lei à interpretação do mais elevado 
tribunal do pais, rever periódicamente 
as leis e dar-lhes interpretação &u
têntl.ca. 

O p..-imeiro remédio foi adotado. no 
Bràsn com a criação dos "assentos" 
com fôrça- de lei. a serem estabeleci
dos pelo antigo Supremo Tribunal . cte 
Justiça. "para. inteligência das leis 

civis, comerciais e cririlina.is, quando 
na execução delas ocorrém dúvidá.s 
manifestadas por julgamentos diver
gentes havidos no mesmo Tribunal, 
Relações e Juízos de primeira instân
cia", devendo tais assentos ser "in
corporados à coleção das leis de cada 
ano", tornando-se "obrigató.rios pro- . 
visôriamente" até que fossem derro-" 
gados pelo Poder Legislativo (Lei nú
mero 2.684, de 1875, e Dec. n.0 6.142, 
de 1876). · 

Isto nunca teve execução porque se 
entendeu que tal solução importava 
em· dar ao Poder Judiciário atribui
çõe:i legislativas, em contrário à Cons
tituição. 

Os outros dois remédios poder-sa
ão agora combinar, de modo que, ins
tituída agora a Comissão Permanen:te 
do Congresso Nacional, esta fique en
carregada de estudar a jurisprudên
cia nacional, para verificar as omis
sões notadas, confrontar as interpre~ 
tações divergentes e propor as revi
sões necessárias para suprir as lacunas 
e esc~~er os textos duvidosas. 

O perigo de fazer leis iD.terpreta
tivas, não de interêsse geral mas de 
proteção ou lesão de um interêsse 
privado, também ocorre nas reformas 
da lei, mas pode ser evitado dando-se 
à lei interpretativa só um valor para 
o futuro. Como obServou o citado 
MANLio D' AMBRoSio, quando o legis
lador faz uma lei interpretativa tem 
perfeita liberdade de dispor que só 
para o futuro a iei interpretada de
verá ser aplicada de determinado 
modo". "E' absolutamente inexato 
pretender, como já tem acontecido, 
que uma lei interpretativa. seja. ne
cessàriamente retroativa". 

Sala das Sessões, 14 de junho àe 
1946. - Hugo Carneiro. 

N.0 744 
Ao artigo 67. 
Suprima-s~ o n.O VI do artigo 67 

Justificação 

O n.0 VI do artigo 67 não tem razão 
de ser. pois a 'lei não pode criar ou
tros juízes e tribunais, além dos men
cionados nos ns. I a. V. 

A competência da União. em maté
ria judiciária, é restrita aos casos de
finidos expressamente na, Constitui-
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ção. l5to é da índole do regime fe
derativo. 

Pa.l"a êsses ca.sos, e no devi:do luga.l", 
a Constituição fixou os órgãos conven
nientes, e dispôs sôbre a possibilidade 
de novos órgãos que se tcrne..'ll neces-
sários. . . 

Impra.ticáv.el será, pois, a criação de 
outras juizes e tribunais, :pois não há 
funções que lhes possam ~er atribui
das.· 

Sala da.E> Sessões, em 12 de junho de 
· 1946. -Gustavo Capanema. 

N.0 745 

Aos artigos 67, 79 e 80. 
· Artigo 67 - inciso II. 

Onde se lê: "Tribunais l:''ederais de 
Recurso" diga-se: "Câmar;,.s Federais 
de Justiça". 

Artigo 79: 

Redija-se assim: "As Câmaras Fe
derais de Justiça terão U.. sua jurisdi
çãci territorial determinada em lei. 

Parágrafo único. Flcam criadas 
cinco Câmaras Federais de Justiça., 
com sé-de no Distrito Fiedera.l, · São 

. Paulo, Recife, Belo Horizonte e Sal
vador. O número da:. Câmaras Fe
derais de Justiça, bem como o número 
dos juizes, que se deveráo compor. po. 
derá, mediante proposta do Supremo. 
Tribunal Federal à Clml.a.ra dos Depu. 
tados, ser aumentado pelo legislador 
ordinário". 

Artigo so: 
Onde se lê: "Compor-se-á. de sels 

juizes" diga-se: "compor-se-á de três 
juizes... · 

Justificação 

Naturalmente, a criação duma Jus
tiça. rápida. e efiCiente, quiçá não dis
·pendiosa, há de ser o· objetivo de 
qualquer orgamzação judiciária.. Nem 
!ol outro, aliás, o escopo dos autores 
do Projeto de Constituição com· as 
inovações introduzidas e dentre as 
quais ressalta a criação dos Tribunais 
Federais de Recurso, designação que 
estl.mariamos ver substituída pela. õ.e 
Câmaras Federais de Justiça, por certo 

· mais própria., ll1llS vez que nem sem
pre tah órgãos funcionarão como ins
tância. superior, verbi gratia. ao pro
~rem e julgarem as ações rescisó
rias dos seus acórdãos. -

.A.crOOita::::~.os, entreta.nt.o. que, a-fim- _ 
de melhor .ser atingida a fin.alid.a.de 
v:Lsa.da, não há ·oomo deixar de aceitar 
as emendas ora praposta.sl E' que. 
ampliando de logo o número da.s ca.- . 
m.a.ras Federais d-e Justiça, -e entregan .. 
. do ao legislador. o.rdiná.rio a f~ulda
de de aumentar o núm-ero de Câma
ras, bem como o de juizes, que as de-
verão compôr, nem .sõmente atende-· 

· moo as necessidades atuais d.a vida 
foren.se n~ional, mas ta.mibém preve
mos o futuro. 

Mas, para ni.a.icxr olar~ do assun
to, em qua.tro itens dividirem-os a ma-
téria a ser examinada: · 

I 

CO:MPE'r:bi'CIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO 

Jn]cia.lm.en.t.e desejamos a.bo:rda:r a 
·f~uldade que, nos têrmos da emendà 
341resen:tada., outorgamos ao leg:lslailo:r 
o.rdinário quanto à criação de novas 
Oâma.TaS Federais · da Justiça; bem: 
oomo o de sêus juízes. Nêsse particular 
se nos afiguraria altamente inconve
nieillte que a Constituição fixasse de 
maneira rigida o número de Cã.m.a
ra.;;, pois, dada a. sua própria natureza. 
e fi.nslid&de, é perfeita-mente conce
bível que, no futuro, graças ao desen
volvimen.to normal do pais, se tome 
insuficiente " núm~ro atual. Não há 
mesmo previsão possível. :E, se tal 
ocorrer, . f.ic3.rlamos, a prevaileoerem ae 
nomna.s do projeto. ou obrigados a uma 
reforma da Oonst"..ituição, com tõdas as 
dificu:l<iades e inconveni~ntes que 
acr.rreta, ou impossibititados de aten
der aos reclamos da vida jl.lidiciáds. da 
pais. Aliás, sõbre o assunto não sel'â 
necessãrio senão nos voltarmos pa.l"a 
o exemplo da Axgentina, onde, ha
vendo a lei n. o 4. 055, de 1902, crlado 
quatro Câmaras Federais de Apela
ção, não d~orou que a l)Táltica. acon
selr~ o aumento daquele número. 
ReaJm-ente, apenas oito a.nos depois 
uma nova. Câmara el"a, criada pa.ra. ·· & 

Pravi:ncia de Santa. Pé, e, mais ta.l"
de, novl:!S Câmaras foram insts.l:adas 
em Melldoza, Tuc::uman, e Bahia Blan
ea. Tais argumentos, em nosso enten
d-er, seriam suficientes pa:ra. demoi,is-
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trà:r .a. n~sidade de se facultar ao 
Poder· Legisla.ti-vo, sempl'€ que o · exi
ja a. vida nacional, e mediante pro
posta. do Supremo Tribuna.l Federal, 

· c~cia para legislar a ma<téria. 
Contudo, ainda poderiamos invocar o 
exemplo nOrlie-amertca.no, onde as 
"Circuit.s Court.s" iie ~rto modo :;eme
lha.nites, dentro das pecUlla.ridades do 
sistema. judiciá.rio e legislativo ame
ricano, às futu:ra.s Câmaras Federais 
de Ju.sti.ça" pois têm como finalida
de, na eX!J)reSsão de Beard, "to hear 
appea.ls from the Dl.strict Oourts a.nd 
to relieve the Supreme. Court o! a 
~e mass of transactions that would 

. otherwise glut its ealender... escapam, 
quanto à sua crta.çoo e composição, à. 
Cons-tituição dos Estados Unidos. 

NÚMERO DE J ufzES 

De referência ao número de juiZes 
preferiamos três e seis. em caAia Câ
maxa. Federal . de Justiça... Com tal 
redução visamos conciliar a melhor 
distribuição da Justiça com a necessi
dade· de evitar maiores despesas para 
a União. Asslm, em lugar de 18 jUi
zes d.istriblliàos · pelas três Câmaras 
pre-conizadas pelo projeto, teremos 
~nas quinZe ·com aSs-ento nas cinco 
ora propostaS. E fizemo-lo sem nos 
a.fastar dos ensinamentos, que podem 
ser colhidos na prática americana e 
argentina. Rea.Jmente, se nos voltar
mos para as "Circui.t Cou..-ts" dos Es
tados Unidos, veremos que a sua oom
}:lOSição varUi entre dois e seis juizes 
em· cada uma, existindo um total de 
37 juízes para as dez côrtes exàsten
tes, ou seja, em média, pouco mais 
'de três juizes para cada Wl;la delas. 
Náo é outra a lição.. argentina, quan
to à. possibilidade de termos tribunais 
perfeitamente eficientes,. e funcionan
do t:om um número de jUizes. De fato, 
exceção feita das Câmaras de Buenos 
Aires e La Plata, onde é maior o nú
mero .de feitos. e que por isso mesmo 
são ·integrados _por_ cinco juizes ca<la. 
uma delas, nas -·ema.is "Câmaras Fe
derais de Apelação" apenas três jui
zes · têm a.sSento Bem vê; pois, que, 

reduzindo o número de juizes em- cada 
Câmara, a fim de disseminá-los por 
um núméro ma1or de Câmaras, tiz~
mos apenas, seguindo .a prâtica de 
outros países, proporcionar, sem au
mento de despesa., uma distribuição 
mais rápida, e. menos dispendiosa, da 
justiça, objetiva que não deve ser es
quecido, ou menosprezado· pelo legis
lador constitudonaL 

m 
NÚMERO DE CÂMARAS FEDERAIS DE JTJSTIÇA 

Evidentemente, quanto maior fôr o 
número de Câmaras Federais de Jus
tiça, mais. Ilrontos serão os seus jul
gamentos. E não sómente isso. Mais 
prontos, e mais acessíveis às partes, 
uma vez que ser...~o menor a área da ju
risdição territorial de ca-da qual. Tam
bém menores as despesas, pois não 
será exagero dizer-se que ta . .nto maior 
é a. distância ~ntre o lugar de origem 
do recurso e a sede da instância supe
rior, e maiores são os dispendios im
postos às partes litigantes. Argumen
to, êsse, aliás, que em noSSo enten
der, não deve ser desprezado, pois, 
bem sabemos das criticas a que está 
exposta a justiça americana pelo ta- ' 
to de, aí, montarem os gastos com os 
re<:ursos extraordinários entre sete e 
cem mil do lares. 

Entretanto, a muitos pooerá parecer 
demasiado o número de cinco Câma
ras. Na realidade, porém, se beo nos 
deti-..ermos nas finalidades de tais Câ
maras, e na própria situação, que de
terminou a sua criação, verificaremos 
não ser excessivo o número de cinco, 
ora proposto. De fato, se se teve em 
mira desafogar o Supremo Tribunal 
Federal, retirando da sua competên
cia normal algumas ·das atribuições, 
que lh~ ·são hoje conferidas, e isso 
com o objetivo cie evitar a intermi-
nF.vel delonga em que, habitualmen
tt!, se arrastam milhares de feitos sub
metidos à apreciação da justiça na
cional, bastará compulsar-se as esta
tísticas e pensar em nosSa. extraordi
nária. vastidão territorial, condição 
aliás agravada pela deficiências dos 
nossos sistemas de comunicação, para 
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S'l perceber que seria insuficiente o 
númerõ de três Câmaras. 

Como se vai ver, ou· criamos cinco 
Câmaras Federais de Justiça, sedia
das . no Distrito Federal, e· nas capi
tais dos quatro maiores Estados, cu 
teremos a!}Cnas contrib1l1do ;:r.::-::1 · 
os feitos, embora ên.. :1úmero menor, 
deixem de dormir no Supremo Tribu
nal Federal para passarem a estacio
nar nas Câmaras. Será uma pana

·céia. Nunca um remédio eficiente, 
como é de se desejar. 

Mas, já que lembramos os exemplos 
americano e argentino quanto ao nú
mero de juízes, ·não vai mal que invo-. 
quemos, para justificar a criação de 
cinco, e não de três Cã.ma.rals · Fede
rais de Justiça. Quanto à Argentina 
já. acima mostramos existirem oito 
Câmaras Federais de Apelação, e não 
devemos omitir a circunstância. de · 
que, · além de pos,suir um ' território 
muito menor do que o nosso. dispõe. 
de vias de comunicações bem mais 
eficientes. Assim, mau Í$rado tais .-Cir-

. cunstâncias, às quais ainda d?Ve ser 
somado o fato da conhecida lei nú
mero 48, de 14 de setembro de 1863, 
(artigo 15) haver entregue, .e em úl
tima instância, ex-vi do inciso 11 . do 

·· artigo 67 da Constituição .Argentina, 
aos :tribunais provinclalS, ou ordl
nár:ios. a interpretação e aplicação· dos 
códigos civil, penar e comercial,· não 
foi considerado excessivo o número 
de oito Câmaras Federais de Apela
ção. De referência aos Estados Uni
dos, onde existem 10 · "Circuit Courts" 
-não deve ser esquecido quant<> é res
trito, mesmo depois da reforma inspi
rada por Taft, em 1925, ampliado a 
competência das "Circuit,s Courts'• o 

· · campo federal, dado o fato oÍl.e ser es~ 
-tà-dual a !egislação substantiva. 
.··Não nos bastassem, porém. essas in
voCações que . são sobremodo eloqüen
tes para nós, uma. vez que conhecemos 
à 1nfluêncla exercida. em nossa or

. ganize.ção jud.iciá.rta, e também-na Ar-

/ 

gentina, pelo "Juditial Act" de 1789, 
e ai estariam os números, as estatísti
cas de nossa Suprema Cõrte. Veja
mos, por exemplo, o que ocorre com 
os Recursos Extrao:rdinártbS encami-. 
nha.dos ao nosso Supremo Tribunal 
Federal. ~ 1943 deram entrada na 
sua secretaria 1.124 feitos daquela na
tureza. Em 1944, 1.176. Em 1945, 1.150. 
Entretanto, nos anos acima, as duas 
Câ!!'-aras em que se divide o Supre
mo Tribunal julgara.in 445,538, e 221 
recursos extraordinários, o qUe mos
tra ter havido naquele lapSo de tem
po um "deficit"··.de 2.154 feitos, ou 
seja um "deficit" médio por ano. de 
mais de 700. recursos, número que, 
naturalmente, tenderá. apenas a au
mentar. Ora, sabido como é que a 
maioria 'dos recursos extraordinários, 
atualmente, . se fundam em decisão 
cont.-ária à lei federal, e ~ vez que 
.em tais casos, ex-vi da letra a do nú
m-=ro IV do art. 81 do projeto ··de· 
Constituição, passará aos Trtbunais de 
Recurso a com~têncis _para julgar 
tais ~eitos, não é exagero dizer_.se que 
aqueles 700 recursos extraordinários 
não julgados pelo Supremo Tribunal 
passarão para a órbita das novas Câ
maras. Nessas circunstâncias to.::a.riam. 
em média, para cada uma das cinco 
Câmaras· o julgàmento de cerca de 
140,_ recursos extraordinários, anual
mente, número que de nenhum modo 
poderá ser considerado insuficiente 
para ocupar plenamente a· ativid<>.de 
d6s três juizes, que os comporiam. 
E. isso sem falar . nos demais casos, 
que, nos têrmos do Projeto serão da 
compe~cia das Câmaras. Parece~nos, 
pois, que somente o exemplo exposto 
é s~ciente para lançar p()r "terra a 
hipótese de não justificar a nossa vi
da jUdiciária, o nosso movimento fo
rense, a criação das cinco Câmaras · 
Federais de Justiça ora prapostas, que, , 
·tudo indica, não · sõmente terão uma 
soma a-preciável de -trabalho para os 
seus juizes, três Para eà.da .uma.: mas, 
assim disseminadas em maior niíme
ro, melhor atenderão os· objetiVO&' 'de 

·uma justiça rá.pida, e acessivel:aos·:.li-
tigatttes. , · - · ·. ::-.,· : ' ·.·, '-. 
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IV 

A COMPE'J:tNCIA DAS CÂMARAS FEDER.'..IS DE 

.TUSTIÇA E A UNIDADE DA .nrniSPRU-

· .DÊNCIA· 

Não terminaremos sem algumas· pa
lavras sôbre a p<>siçãÔ- que deverão ter 
no sistema judiciário brasileiro as 
Câmaras Federais de justiça. E que 
já foi dito constituir a criação de mul
tiplos órgãos dessa natureza um obs
~âculo à ur..iformi.dade da_..jurlsprudên
c1a, e que tal inconveniente seria evi
tado a. criação de uma só Câmara. 

A verdade, porém,· é que se dentro 
do sistema judici.á.1io brasd.leiro, e a 
·exemplo do que ocorre na Argentina 
e nos Estados Unidos, alguns · casos 
poderão eSca.par à a·preciação do Su
premo Tribunal i"ederal, motivando 
diversidade de jurisprUdência, isso de 
nenhum modÓ decorrerá da existên:.. 
cia · de múltiplas Câmaras Federais de 
.Justiç.à. De fato, esta•belecendo a le
tra. à do n.0 m do art. 77 do Projeto 
que cabeiá rceurso extraordinário para 
o Supremo Tribunal Federal "quando 
ocorrer diversidade de interpretação 
definitiva de lei federal entre os Tri
bunais Federais de Recurso, ou entre 
qus.lqu& deles e o Supremo Tribunal 
Federal, é obvio Qt!e êste Tribunal con
tinuará, dentro da nossa tra.óição, e 
na conformidade das atribuições que 
lhe são conferidas ;pelo Projeto, a exer
i::er integralmente as suas funções de 
unificador da Jurispru.ctência. Portan
to, :;eja uma, ou sejlun cinco, ·nas Câ
lll84"as de nenbum modo será preju
~ a n:niàade da. jurisprudência 
brasileira. Aliás, no particular, é até 
de acentuar que o nosso sistema atri
bue ao SU()remo Tribunal uma com
petência revisora bem mais ::.mpla do 
que a da Suprema Côrte dos Estados 
Unidos, onde· as "Circuit Courts". de-

~po1s de 1925, sob o prot-esto de· nume
-rosos ·. advogados norte-americanos, 

· p8QIIU'8m . a.. funcionar. como instância 
derradeil'a, segundo explies. Z1nk <Go
veriiment· and Polit!cs in the Uriited 
states>, "in Suits between aliens and 
cltizeb., between · citizen of di!ferent 

states when th~re was no federal 
question at stake, and in cases arising 
from the patent, copyright, ad.miralty, 
bankruptcyk revenue, and criminal 
Iaws of the United States when not 
more than $1.000 was involved". 
Do mesmo ·modo que mais restritos 
do que os da tradição brasileira, per
feitamente res-peitada com a criação 
das Câmaras Federais de Justiça, são 
os casos . de recurso extraordinário 
para a Côrte SUQ:>rema da Argentina, 
nos têrnios do art. 14, da. lei n.0 48, 
e do 2rt. 6.0 da lei 4.055. 

Por tudo isso não há pois que recei
ar seja a unidade da nossa juris
prudência sacrificada com a criação de 
múltiplas Câmaras Federais de Jus
tiça, nos têrmos qa., emenda ora aPTe
senta..da, contribuirão eficientemente 
para que seja· co limado êsse velho de
sideratum duma justiça rálpida, e por
tanto eficiente no país. E' um aper
feiçoamento que se impõe, e que cabe 
à. Constituição de 1946 realizar . 

S. S. 14-VI-1946. - Luiz Viana. 

N. 0 746 

Os arts. 69, 70, 71, e 72 devem ser 
reduzidos a um só, coll' a s·eguinte 
redação: · 

"E' defeso ao juiz: 
I. Exercer, ainda que em disponi

bilidade. qualquer .outra função pú
blica, salvo os casos previstos nesta 
Constituição, sob pena de perda do 
cargo. 

n. Receber percentagem em virtu
de de cobrança éie cif't;ida. 

m. Exercitar atividade politico
partidária. " 

Justificação 
. . 

A seção I do capitulo IV - Do ?o
der Judiciário - pode ser dividida, 
pelo seu conteúdo, em quatro partes 
distintas. A primeira <a.r.;. 67) trata. 
da enumeração taxativa dos . órgãos 
do Poder Judiciário. A segunda <ar
tigo 68> cogita, das garantias 8SSeiPl
radas aos juizes em. geral. A terceira 
<arts. 69. 70. 71 e 72) cuida. das res
trições impostas ao individuo quando 
no exercício da judicatura. Final- · 

·mente, a. quarta (art. '13) dispõe .sO- . . . 



-100-

·bre a competência commr. a todos os 
:tribunais de justiça. Ora, se a pri
meira, a segunda e a quarta parte 
daquela seção puderam ser resumi
das em três dispositivos, um para 
cada uma, não vemos porque a ter
ceira, talvez a. menos complexa, deva 
ser desdobrada em quatro pequeninos 
artigos, três dos quais pelos menos 
versando matéria idêntica. E'- ques

. tão de método, para não dizer de 
técnica. sé as garantias estão enume
radas em uin só artigõ, que se pro
curem enumerar num só as restrições. 
ou proibições. E' o que tentamos com 
a emenda. Nela não incluímos a dis
posição do art. 71 (limite de. idade 
para a investidura no cargo de jwz, 
não só porque a matéria está ali des
locada, como porque não nos parece 
deva constar de uma . Constituição 
E' assunto de lei judiciária. Todavia. 
se se entendesse que deveria ser fi
xada pela Constituição a idade IIÚIÚ
ma para o··ingresso na magistratura, 
a exigência seria para ser estabele
cida no art. 116. 

Ainda uma vez, visamos reduzir o 
volume de artigos do Projeto, sem 
qualquer prejuízo para o sentido do 
mesmo. · 

Sala das Sessões, -13 de junho de 
1946. - Vieira iJ.e MellO. 

-N. 0 747 

Ao § 1.0 do art. 68: 
(Acrescente-se, d~pOis da. palavra 

"estadUal", o seguinte: "e o munl
cipal". 

Justificação 

.., Não há a minlma. razão para ex
cluir da contagem integral, em rela
ção à ~entadoria, o ~ que ao 
município haj.a. ;prestado o juiz. 

o Esta.tutG · dos Funcionários Pú
blicos, Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28 
de outubro d.e 1939, estabel-eceu a 
coo.tagem ;por um têl'ço do telll!PO es- . 
ta.d.ual e municipal,. sendo, entre- · 
tanto, feitas . exceções mesmo a. fun
ci~nã.rios adminJstrativos por meio de 

. leis especia.is. · · 
Acontece. porem,_ que isso não ad

mira. -poTqUe, por fôrça do a.Tt. 100 
-do citado decreto-lei, também o tem
po de: serviço ~mo députadC> ou se-

nrudor, inclusive federal, era conta
do por um têrço ,d-esde que antes não 
pertencesse ao qu-adr-o do funcicrna.-
lismo da União. · 

Mas, quanto a juízes, é sabido que, 
além de que não os atinje o referi
do der-..reto-lei, há em ;pleno vigor o 
de n. 0 7.730, de 12-7-45, !PUblicado 
dois dias- depois· no Diário Oficial da. 
República, determinando, ;para evitai 
quaisquer dúvidas, que seja, nos tê!'
mos da letra b do seu art. 6. 0 , pan 
fins de aposentadorias dos Ministros 
do SUpremo Tribunal Federal, conta
do itegralmente o tem].JO de serviço 
"federal, estadual e municipal", bem 
como o de ·qualquer outr.a· espécie. 
compreençiido o das. entidades autãr
quicas. . 

E nada justificaria que, ~ntando
se o serviçO municipal aos Minl;;tr.JS 
do Supremo Tribunal Federal, não 
se ;prooeõa igualmente em telação 
aos demais juizes 'fedexais, uma vez 
que os estaduais sempre gozaram dês
se beneficio. 

S. S., 14 de junho de 1946. -Ne
greiros Falcão. - AloySiO de Castro. 
- Regis Pacheco.- Frões da Motta 
- Vieira àe Melo. · 

N. 0 '748 

Ao art: '72, acrescente-se: 
V. Coordenar a sua jurisprudência 

c remetê-la ao Supremo Tribunal Fe
deral~ para ser publicada nos Arqui
vos da Jurisprudência Nacional. 

Ao art. 77, acrescente-se: 
V. Fazer publicar. mensalmen~ os 

.Arquivos da Jurisprudência NacionaL 
Ao art. 81, acrescente-se: 
VI. Coordenar a sua jurisprudência. 

e remetê-la ao Supremo Tribunal Fe
deral, para ser publicada. nos Arqui
vos da ·Jurisprudência Nacional. 

Justificaçtio 

uma das principais. funções atrl
buida.s ao Supremo Tril;lUnal Federal 
é dar às leis obscuras, por meio do re
curso extraordinário, . a. ·mterpretàção 
def1Dit1va que devem. ter. lt para -tal 
fim que êsse recurso cabe ·"qnarido 
ocorrer diversidade· de inlerpreta.çAo 
definitiva de lei :federal entre os. 'n't-· 
buruüs Federais de Recursos ou ,·entre 
qualquer deles e o ·Supremo Trlbtmal 
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Fedé..'"3.!" (art. 77, m, d do Proje
to). 

Frustrada serã, porém, esta finali
dade uniformizadora da jurisprudên
cia, se não se tomarem conhecidos os 
julgados de todo o pais e ficarem se-
pultàdos nos autos. · · 

A finalidade do dispositivo é fàzer 
.prevalecer uma das interpretàções çli
vergentes, que pareça a melhor, e 
manda a boa justiça que isto se faça 
logo que . as· divergências se manifes-
tem. · 

Quando o Supremo Tribunal Fe
derai declara a interpretàção prefe
rida, deve a sua decisão ter valor de 
norma para ·OS demais tribunais in
feriores. Isto foi o que se estabele
eeu na Constituição -de 1891, confor
me Pereira Braga demonstrou, màs a 
defeituosa redação do preceito fêz 
transfigui'ar-se:..lhe o sentido. 

O que convém, disse-o o mesmo ju-
. ristà, ''-é que a norma jurisprudencial 
eStabelecida no mais alto grau de ju
risdição, obrigue 'não só em hipótese 
mas também como tese geral, dando ao 
sentido da lei a mesma estabilidade 
que tem a sua letra, e obrigando, por
tanto, a todos - juiz e partes, - da 
mesma forma que a lei' a todos obri
ga". 

Rio, Sala das Sessões, 14 de junho 
de 1946. - .Hugo Carneiro. 

N. 0 749 

Ao art. 73 n.o IV. 

<Substitutiva) 

Redija-se assim o n.O IV do artigo 
73. 

IV. Prover ÓS- cargos e funções de 
sua Secretária. 

Justificação 

· Até então, segundo a praxe, os car
tórios são preenchidos por ato de no
lri.eação. do Poder Executivo. A mo.
. di:ficaçã.o· de . praxe Dão se estriba em 
uma .razão forte, capaz de proporcio-
nç melhoria do serviço· e não se jus
tWca, .. pela: :.influêncla. .• das relações. 
Tanto teln:- a ~ o car'c.ório com. o Ju
. dicférlo'. como . ó .. tem também com o 

Executivo, através dos seus órgãos de 
administração. 

Rio, 14 de junho de 1946. -Poncc 
de Arruda. 

N. 0 750 

Ao art. 74. 

Redija-se assim: . . 

Art. 74. o Supremo Tribunal Fe
deral, com sede na . Capital da Re- · 
pública e jurisdição em todo o. terri
tório nacional, compor-se-á de quin
ze lllillk"tros. Não será. reduzido êsse 
número, mas, por propostà do próprio 
Supremo Tribunal, poderá. ser eleva
do. - Alencar Araripe. 

N. 0 751 

Ao· art. 77, II. 
Acrescente-se: 
d) As decisões do Tribunal Supe

rior Eleitoral, no caso do s.rt. 101. -
Alenca.r Araripe. 

N. 0 752 

Ao art. 77, m, letras a), c) e d) . 
Redijam-se assim: 
a> quando a ação ou defesa se fun:

dar diretamente em dispositivo da. 
Constituição; 

c) quando se contestar a validade 
de lei ou de .ato de govêrno local em 
!ace da Constituição ou de lei fe
deral e a decisão do tribunal local 
julgar valida a lei ou ato impugnado. 

d) quahdo ocorrer diversidade de 
interpretação definitiva de lei federal 
entre os tribunais de justiça dos·:·Es
tàdos, inclusive o Distrito Federal, ou 
entre qualquer tleles e o Supremo Tri
bunal Federal - Ale.ncar Araripe. 

N. 0 753 

Ao art. 77. 
Redija-se assim: 
IV. Rever, em beneficio dos con

denados, as suas decisões, e os proces~ 
sos findos em matéria criminal, quan
do julgiuios .pelos tribtmais de justiça. 
dos ~dos, se a cpndenação fôr de 
vinte anos, ou mais, pelo Tribunal Su
perior Eleitoral ou pelo ~perior Tr:i.- . 
bunal· Militar. - AlenCar Araripe. 
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N.P. '754 

Ao art. '77, IV, parágrafo ilnico. 
Substituam-se as expressões "parã~ 

gr'1io ilnico", por § 1. 0 ', e acrescente
__se: 
" § 2. o Quando o caso estiver sujei
to a. recurso de revista, o recurso ex
traordinârio .deverá ser interposto da 
decisão proferida afinal na mesma..
.Alencar Araripe. 

N. 0 755 

Ao art. 78. 
Redija ... se assim: 
Art. 78. Cabe ao Presidente do Su

ptremo Tribwnal Federal conceder, 
com recurSo ·voluntârio. exequat?Lr 
às cartas rogatórias das justiças es
trangeiras. -· · Alencar Araripe. · 

N. 0 756 

Seção m do Ca;pítulo IV (arts. 79, 
2 e 83). · 

Suprima-se. 
Justificação 

1. A nova r~ação do a...'i;. 74 do 
projeto visa: a) elevar para 15 o nú
mero de ministros do Supremo Tri
bunal Federal. b) não fixar o nú
m.Pro de membroS, qne deve constar 
da. respectiva. proposta de. -elevação. 

Suprimindo os tais "Tribunais Fe
derais de Recursos". opinamos para 
oue se forme uma tul'm9- do Sttpre
mo destinada a julgar as causas de 
quàlquer natureza em que a União 
seja in~a. 

Por tal modo assegura-se a unida
de· da jurisprudência., fortalec::1-se o 
prestigio do mais alto tribunal do 
país, e se poupa êste a uma d-e.;;.pesa 
elevada e realmente dispenSável. 

Extinto o recurso extraordinário 
nos casos de d-ecisões "contra a lite
ral disposição de lei federal", quer 
parque êsse fundamento presta-se a 
uma infinidade de interpretaÇões, 
desde que a lei em regr.t ::J.ão ·pode . 
ser considerada sem o espL"ito que a 
anima e vivifica, como porque 9 
caso já, constitue um dos motivos pa
ra a açli'o rescisória, ex-yi do art. 798 
I, c do Código de Processo Civil e 
Comercial. e condicionando-se o alu
dido ·recurso, por um lado, à. deci
são !prévia da revista cabível e, por 
<>utro, ;aa. hipótese da. letra. a :do 

art. 77, n. 0 m, ao caráter diTeto 
do fundamente da ação ou defesa, 
é claro que, com o pr<llp()Sto aumento 
de seits membros, o Supremo desa
fogar-se-á com vantagem. 
· Não é prudente limitar o núnierl> 
de m-embros, sôbre que possa versar 
a· proposta de ·aumento feita pa•o 
Strpl'emO. 

Uma Constituição é uma obra es
tável, cuja vigência se pode prolon
gar por dezenas de anos, quando as 
necessidades dia. justiça podem d<>ter
minar que o nosso mais el-evado ce
n1.cUlo jurídico tenha · número ó.e 
membros supelrior, ao que ora se es- · 
tabeleça. . 

Se o aumento depende de proposta 
do Supremo, e se êste é constittádo · 
àe homens de notável saber jtU"idico . 
.e ·conduta ilibada, deixemos ao seu 
critério a determinação do número 
de ministros, de que em futUi'o . ve
nhia a lllecessitar a suG. composição. 

2. Urge ter em vista a prc:mt::nte 
necessidade de acabar com essa idéia 
de transformar o recurso extraordi
nári<l em recurso ordinário. 

O Supremo vezes sem conta tem 
repelido essa pretensão absurda que 
provem princi.,palmente da falta de 
clareza da legis~ão reguladora . da. 
matéria, e de que resultou a. pletora. 
de serviços, que ali se verifica. . 

A permitix-se o recurso extraordi
nátio tôda vez que a dêcisão - fôr 
con.tTária a qualquer diSpositit7o da 
ConstituiÇão, continuará . o afluxo 
aterrorisador daquela medida de ca.
ráter excepcional. ;para o Suprema 
pois nunca falbalrá motivo para ale
gar-se que uma sentença, ou ·mn 
acórdão fere, ipOl' qualquer modo, 
uma prerrogativa de ordem consti
tucional. 

Ora, naquela Côrte, em · jurispru
dênc1a. ~eiialàa tem :resolvido que o 
recurso na espécie só ;procede se a 
ação ou defesa. assenta diretametite 
na Constituição, de que ela e:fetivs.
mente ·é gus.rda soberana. 

Dai se segue que devemos. condicio
nar o recun;o a essa· exigêncila.. 

A Constituição de ~1 não autoriza 
o recurso em a.prêÇo com · êsSe · fun
damento; mas ccnfere ~ jufZe& :!e:
derais o processo· das 'Causas ém ·que 
algumi!.. das pa:rt;es jiLndar a ·aÇãO' .ou 
a ãeJesa. em· disposição ds; Constitui;. 
ção <m. ro, n~ 
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As Constituições de 34 e 37 repelem 
o incriminado· fun-damento, de recurso 
extraordinário (arts. 76, m, e 101, 
m>. .i 

3. As letras c e à do art. 77, TII 
oferecemos, ao que no\3 parece, me-
lhor redação. . · · 

No que toca. à revisão, acredii.amos 
não existir motivo para sobrecarregar 
o Supremo com o processo da revisão 
de todos oo jUlgados definitivos em 
matéria criminal. 

Quando muito se lhe poderá conce
der atribuições para rever os proces
sos criminais dos que estejam con
denados à pena de prisão por vint,;, 
ou mais anos, pelos TribUnais dos 
Estados. 

Nas demaãs lú;póteses, . que êsses 
fiquan com a atribuição, que ora 
vem exe:rcendo, e rever os aludido-s 
processos. _ · 

Esta.tue o art. 853 do Código de 
Processo Civil que cabe o recurso de 
revista .para as Câmaras Reunidas nos 
casos em que divergirem em suas de
cisões finais dua.s ou mais Câmaras, 
ou. turmas, entre si. quanto ao modo 
de intem>retar o direito em tese. 

Se, em tais oasos, as decisões finais 
ainda estão~ sujeitas à modiificação 
por outra in.c;tânci'a. a;belrta, nO:') é 
claro que convém tomar . dlependente 
da. solução ·da mesma o recurso ex
traordinário, porventura cablvel na 
espécie, evita.IÍdo, assim, deloogas, e 
acumUlação de trabalho para o Su-
premo? · 

Decisão de turma., não é rigorosa
mente, decisão do Tribunal pleno; se, 
existe uma porta aberta para êste 
corrigb:- o êrro, em que labora. uma 
das Câmaras, ou uma- das tu..-mas, 
qUe não se abandone essa oportuni
dade, J)M"a ir logo bat& à mais ele
vada instância da nação. 

Sala--das Sessões, em 14 de junho 
de.l946. Alendar Arar:tpe. 

N.0 757 

Ao art. 77, m, d, diga-~e: 

· ~·Quâ.ndo ·Ocorrer diversidade de in
terPr:eta.ção, de lei federal entre os 
':Crlbmià.is .~ederais ·de· Recursos, ou 
~tJ:~41~uer. d.êles e o supi-emo -Tri
óunall'ederal, devendo a decisão dêste 
constituir norma. geral jâlgadora." 

Ao art. 81, IV, b, diga-se: 

"Quando· ocorrer diversidade de in
terpretação de lei federal' entre dois 
Tribunais locais, ou entre algum dêles 
e um dos Tribunais Federais de Re
cursos." 

Justificação 

A expressão "Jurisprudência defini
tiva", que está no Projeto, é indefi
nível. Na jmisprudência nada tem ha
vido de definitivo, pois. infelizmente, 
ela. valia sem obstácUlos. 

"Definitivo" é nos léxicos o que de
fine; o que é final; o que termina; o 
que é decisivo. Neste sentido é que 
se diz definitiva a sentença que de
cide a causa, porém o julgamento 
ainda nãc. é final se for interposto 
recurso. 

A intenção parece ter .sido a de fa
cultar o recurso extraordinário sõmen
te quando as divergências se hajam 
tornado estáveis quanto às respectivas 
interpretações, mas isto não se pode 
saber quando ocorrerá, sem estabele
cer um limit.e no tempo ou na quan
tidade, e, ademais, seria injusto sub
trair o recurso aos litigantes em cujo 
processo se manüestassem as primei
ras divergências e liberalizá-lo aos 
demais seguintes. 

Sala. das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Hu.go Carneiro. . . 

. N.0 758 

Ao art. 77, I, k, diga-se: 
. \ 

Os procassos rescisórios de seus jul-
&ados. · 

Ao art. 81, I, diga-se: 
Os processos rescisórios de seus JUl

gad<>s. 
Justificação 

Usa. ainda. o Projeto da expressão 
••ação resc~ória", que não correspnn
de mais à l'ealidade das coisas no dl.:. · 
reito judi<:iá:rio moderno. 

No :pri:mltivo direito romano com
preendia-se essa tecn<>logia, pois que . 
não s~ conheciam os recursos e ULna 
sentença só se podia reformar medi
ante propositurs de nova ação.· c:Ijo 
objeto era a rescisão da sentenÇa. 
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Depois, porém, foram criados os Te
cursos para instâncias superiores (in.· 
tercessio; provocatio, aà popu.lum. 
etc.) e isto é o que orienta a legis
lação processual moderna. 

A rescisória é na essênci~ e na fi
nalidade um ·reeurso, e como ·tal a. 
tratam as legislações estrangeiras. O . 
emprego da palavra ação nas Col.ls
tituições anteriores· tem obstado a que 
se modernize o 'instituto e ·se conse:
ve uma velharia foSsilizada. impedia
do que se lhe modifiquem as normas 
formais. 

Com a mesma orientação moderna 
cta emenda, a Comissão de Reorgam-

. zação da Justiça Nacional (de que fl
zeram parte os Ministros Bento de 
Faria, Carlos Maximiliano e Otávi·> 
Kelly, e mais Cândido de Olivetr& 
Filho, José de Miranda Valverde e 

. Antônio Pereira Braga) usou da mes-
- ma e~ressão . "processos rescisórios", 

e a 12."' Subcomissão da grande Co
mlSSao Legislativa (composta por 
Abelardo Lobo, Filadelfo Azevedo e 
Pereira Braga) usou da expres.;ão 
ainda mais própria "recursos resc1so-
rios". 

Sala "das SessõeS, 14 de 
1946. - Hug_o Car_neiro. 

N.0 758-A 

junho de 

Ao art. 77, m, e ao art. 81, IV, 
diga-se: 
·Em único ou em último grau de 

jurisdição, em recurso final. 

Justificação .. 
Em · boa teenoÍogia processual. a. 

• instância compreende todos os at.,;5 
<ia ação e "<:omeça.rá pela citação ini
cial válida e terminará. por sua a ·i
sÓlvição ou cessação ou . pela execução 
<ia senten~a" (art. 196 do Código de 
Processo Civil) . Não é a J.Sto qu~:: o 
artigo quer se referir, e sim aos graus 
de jurisdição. Devem-se evitar as ex
pressões de sentidos vá.rtos e dar a. 
c~ têrmo um sentido próprio. a bem 
da. clareza. dos textos. 

Sala das Sessões, 14 de junho :iç 
1946. --. Hugo Carneiro •. 

N.0 759 

Na Seção TI, do Capitulo IV, do 
Título II, art. 77, façam-se as seguin
tes moclificações: 

Art. 77 - Ao Supremo Tribunal 
· Federal compete processar . e jUlgar 
originàriamente: 

I -· ...................... . 
a) •••••.•.•.•••••••.••• 
b) .................... . 
C) • ••••••.••••••••••••• 

d) .••••......•...•.•.•• 

e) - Suprima-se. 
f) - Suprima-se. 
g) - .•.••.••.•••.•.....• 
h) - Suprima-se a .parte final . 
i) - .................. .. 

i> - ......... '·· ........ . 
k) - As revisões criminais em bP.

neficio dos réus que condenar e a.> 
ações rescisórias dos seus acórdãos . 
II - .................... . 

a) Os pedidos de habeas corpus 
quando denegado_s por decisão de !Ílli
ca ou última instância dos tribunals 

· locais ou federais; 
. b)' - ••••.••••.••••• · .•••• 

c) Os crimes políticos, salvo os :re
feridos no art. 89, § 1.0, e os da ccm
petência da justiça ~leitoral. 
III - Julgs.r em l;'ecurso extraor

-dinário as causas decididas em única 
ou última instância: 

a) -~·-····.············· 
b) - •.•••••..•..••••.•.• 

c) ·- quando se contestar a vali· 
dade de lei ou ato de gov~mo loca~ 
em face da Constituição ou de lei fe
-deral e a decisão do tribunal loc:al · 
julgar váU<;a essa lei ou ato; 

d) - quando decisão do Tribunal 
Fedp.ral de Recursos, da Justiça MHi· 
tar. local, em única ou última inS- . 
· tància, violar disposição e~essa . da 
lei federal, e o ~orrente não lhe lo
grar a reforma em ação rescisórta 
com fundamento na mesma violaeão 
e intentada· dentro de 180 dias; 

e> - quando · · ocorrer . dlveÍSida.:de 
de interpretação de lei federal: .entra· 
deciSões definitivas das TribUnais· ·lo
cais, o:u e$e estas e. 1I.S do. ~..bml 
Federal· de Recursos, ou. entre·.as..d~· 
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te ou daqueles tribunais e as do Su
-premo Tribunal Federal. 

§ 1.0 no caso da alinea e do n.0 ru. 
o reéurso pode--rá também ser inter
posto, em qualquer caso, pelo Minis-
tério Público Federal; _ 

§ 2.0 no caso da alinea à do n.':' rr.: 
o recurso será mterposto nos autos da 
ação rescisória, quando for caso. 

Art. 78 •.•.••••••.••••••••. 
Sala das Sessões, 14 de junho de 

1946. - Benedito Valadares. - B:as 
Fortes. - Alfredo Sá. - José Alk· 
mim. - Duque de Me..Squita. 

N. 0 760 

Na SeÇão m do Ca.pitulo IV do 
Título II, façam-se as seguintes mo
dificações: 

·sEÇÃO m 
Art. 79 - O Tribooal Federal de · 

Recursos tem sede no ·Distrito Fede
ral e jurisdição em todo ó ·Pai§, e 
COllliPOr-se-á de sete (7) juízes, no
meados pelo Presidente da Repúbli
ca dentre juristas CO:Jll os :requisitos 
imlicados no art. 75, ·sendo três (3) 
pelo menos, escolhidos deutre juizes 
e desembargaldolles e os :restantes 
d<mt <e advogados e mem.bros do mi
nistério público federal ou loc~l. 

Art. 80 - Su;prima.-se. 
Art. 81 - Compete ao Tribunal 

Fedet'Sil de Recursos: . 
I - Processar e julgar, originàrta

mente: 
a) as revisões crim1nais em benefí

cio dos reus que condenar, e as ações 
:::-escisó~ de seus acórdãos; 

a) as causas julgs.das em 1. a. i.n.s.. 
tância das justiças locais,, quando 

b) os habeas-corpus, se houver pe
rigo de consumar-se a violência an
tes que outro juiz possa conhecer do 
pedido. 

II - Julgar, em .recurso ord.iná.rio: 
a> as causas julgadas em prinldra 

inStância das jdstiças locais, quando a 
União, ou autarquia qUe desempel;lhe 
serviço público federal, fôr interessada: como autora, . a-é, assistente ou 

.- · oPoé]lte· · 
'7 ~ . . ' . 

. ,õ). as causas criminais ·julgadas em 
. pritné.ka instância. das justiças locais 

qua.Üdo se tra;t;a;r de crlmes pratica
doS em;:p.."!ejuizo de bens. serviços ~u 
intê.résSes :da. União,' - . ressalvada: : a. 
corilpet.ência. da- justiça·· eleitoral; 

c) os habeas-corpus, quando dene
gados pelos juízes de primei:ra ins
tância local, se federal a autoridade· 
apontada como coatora; 

à) os mandados de seguran.ça, 
quando denegados em· única. ou úl
tima instância por qualquer juiz ou 
'tribunal,. salvo o Supremo Trtbunal 
Fed-eral; ·-

e) os conflitos de jurisdição entre 
juizes ou Tribunais da. União, entre 
êstes ~ os dos Estadós, e entre juízes 
ou tribunais de Estados diferentes, 
incluidos nos dois últimos casos, os 
do Distrito Fed~a.l e os dos Terri
tórios; 

t> os comlitos de atribuição entre 
autoridades judiciárias e administra
tivas federais, ou entre autoridades 
judiciárias locais e as administrati
vas da. União, de outro Estado, ou -
Terzritório, e à.o Distrito Federal. 

Art. _82 - Os juízes dos Tribunais 
Federais· de Recursos vencerão no mí
nimo quatro quintos dos vencimeRtos 
dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. 

Art. 83 - Suprima-se. 

J'US'tificat}ão 

Só se deve criacr um Tribu.nai Fe
deral de Recursos, porquanto o que 
importa é repartir o serviço do su
premo Ttibunal de modo a· aliviá-lo 
daquilo que não diga respeito ao fõre
especial d::.s altas · autoridades, às 
questões entrt? entidades de direito 
:público interno ou entre estas e as 
de direito público externo, a certos 
pedidos de habeas-corpus ou manda
dos . de segu;-ança, e à sua. função 
precipua de guarda. da Constituição 
e da unida-de do direito federal. 

· Em vez de t:rês ou mais tribunais, 
com 18 juízes e grandes · despesas de 
instalação e com funcionalismo, baS
ta cria.r um, com 7 juízes, funcionan
do em ·l,IJils. só turma. 
· A criaÇão de três ou mais tribunais 

virá criar uma · quarta eta,pa. de re
cursos, em gra:ilde· número, pela. di-

. versidade de interpretação entre os 
três _ou mais tribunais: nas causas 
julgadas · pelo juiz local, caberá :re
curso extraordinário para. os Tribu
-nais de Recurso · <Projeto, arts. 81, 
rv, a. b e c) é, !linda., !Iecurso extra.
ordináriG para .o Supremo, bastando 
qUe o a.dvogado alegue divergêslcl.a 
com decisão de outro Tribuna.! Pe-
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deral, ou do Supremo, acêrca de in
terpxetação de lei federal. 

Criado somente um tribunal, o pro
~to, <:omo se ac~, sob o ponto de 
vista do acúmulo de serviçO, trans
formáxá o Tribunal de Recursos, em 
Supremo Tribunal e deixará êste, 

_ comparativamente; quase que sem 
serviço, isto porque as caUsas atri
buídas à sua competência, no projete, 
serão, como têm sido, muito raa-as, 
na · prática. 

Além disso, o projeto despe o Su
premo Tribunal da função precípua. 
que êle sempre ·teve no Re.gi.me: de 
guar.da da uniformidade do direito 
federal; -essa função ficará transfe
rida para o Tribunal de Recursos. 

Quanto às nomeações: deviam ser 
livremente feitas, _pelos mesmos mo-: 
tiros porque o são para o Suprçm.o 
Tnõunal. Contudo, cO'IlServam--se . 
pelo menos três vagas pa.:ra os ma
gistrados de <:a:r-reira, como estimulo 
à magistratura ·local. Ao poder que 
ocmeia fica facultado escolher os 
restantes quatro membros no quadro 
da ma.gistra tura, do Ministério Pú
blico ou dos advogados .. 

$ala das Sessões, aos 14 de junho 
de 1!?46. - Benedito Valadares. -
Bias Fortes. - Ismael Pinheiro. -
Alfredo Sá. - José Alkmin. Du
que de Mesquita. 

N, 0 7ôl 

DOS 'l'RIBUNAIS FEDERAIS DE !IECt1RSOS 

Art. 79 - "Os Tribunais Federa~ 
de Recursds são três, e têni. séde no 
Distrito Fedeu-ai, em São Paulo e no 
Recife. A lei determinará a jurisdi· 
ção territorial de cada um". <Está 
DO Projeto) . . 

Substitua-se: pela forma de orga-
nização que se segue: · 

Art. 79 - "0 Tribunal .~eral de 
Recursos, com séde na Capital da. 
República. e jurisidição em todo o 
tenitól':io nacional, compor-se-á de 
onze juizes. :s:&se número poderá ser 
elevado até dezesseis, precedendo pro
posta do Supremo Tribunal · Fede
.ral". 

J?JStijicação . 

tas no artigo 81 do Projeto, a.mna 
que essas veD.ham sofrer quaisque< 
modificações, por h:ipótese. · 

o.~novo órgão judiciário, indiscuti
velmente, tem a. sua importância. e a 
sua criação se justifica, como foi dis
cutido pela subcomissão . e pela comis
são, que organizaram o ante-p:::ojeto. 

Todavia., essa importância deé::ina
se, :?. nosso ver, si lhe atribuirmos o 
ca.rát•e:r de tribunal de justiça -regio
nal pelo seu desdobramento em três~ 
ou mais tribunais, como foi previsto. 
Somos, raãi<:almente, contra a. multi
p!icaçáo de tribtmal desta llatureza, 
tanto mais que a sua criação funda-se -
na necessidad~ do desafogo do supl'c
mo Tribunal Federal aliás. de maté-

. I':ia, CUja apreciação,' em verdade, de 
há muito deveria não preocupar a 
atenção <Ia nossa alta côrte de jus-
tiça. ., 

Não se alegue facilidade nas vi~ 
de comunicação ou transporte, pa.ra. o 
desdobramento do novo tribunaL Pois 
até aqui as l"ecursos vieram ter muito 
bem ao SU(pl'e.mo Tribunal Federal, e 
daqui por diante, só podemos· 8/'...l'edi
ta.r na melhoria do transporte. Estão 
aí, dia a dia, surgindo novas emprê
sas aéreas. 

outro motivo, que. justifica um .só 
tribunal, . é a uniformidade da. juris
prudência., ou, quando se queira atri
buir esta alta função a.o ~égio su
premo Tribunal Fede:::al, como seria 

·· mais exato, pelo menos um só ór
gão evitará a multipli<:idade de ju
risprudência. Ademais, .a sua séde 
única e esta:belecida na capital da 

· República, dá-lhe o relêvo que me
rece e melhor se enqudra .no próprio 
regime federativo, ou de unidade em 
que vivemos. · 

Sala. das Sessões. Rio 14 de junho 
de 1946. - Agrícola de Barros. -
Aloysio •Alves. - José M071,tetro 
de Castro. - Dolor de Andrade. ~ 
Ep{Zogo de Campos. - Vespasiano 
lt!artíns. -.Caiado GOãoi. - égemiro 
FiaZhO. - Jales Machado. - ~ Amn0 
Arantes. - Wellington 'Brandão • .:
MunhOz da ROcha. •.. - ErciSto .Gaert
ner. - João Agripino. -· . .AãeZjnm' 
Rocha.. - Tavar~ ã: A.~: .-

Estamos de acôrdo · com a. criação 
<le um Tribunal Federal de Recursos, . 
com jurisdição em todo o temtório 
nacional e com as atribuições previs.. 

Vergniau;ã Wanderley. ~...:....:. Bui .PaZ-
meira. - Plimo Pompet~.. ~-Egl)erto. 
Boã.rigues. -:- João Mendes. - João 
czeopn.as. - José Leomil. 



-107-

N.O 762 

Dos Tribunais Federais de Recur
sos •. 

Art. 80 -· "Cada Tribunal Feder~í 
de Recursos compor-se-á de seis juí
zes, nomeados pelo Presidente da Re
pública, com aprovação da maiorío. ab
soluta do Senado Federal, .dentre ju
ristas com os requisitos indicadcs no 
art. 75, sendo dois têrços escolhidos 
dentre juízes e desembargadores, e um 
têrço dentre advogadcts ou membros do 
Ministério Público Federal ou dos mi
nistérios púb!icos locais". .(E\Stá no 
Projeto). · 

' 
Substitua-se: pela forma de nomea

ção, que se segue: 
Art. 80 - "Os juizes do ;r'ribunal 

· Federal de Recmsos serão nomea.
dos pelo Presidente da República, 
com maimia abSoluta do Senado Fe
deral, dentre juristas com os requisi
tos indicados no art. 75, sendo qua
tro quintos escolhidos dentre desem · 
bargadores e juízes, e um quinto den
tre advogados ou membros do minis
tério público federal ou local". 

. .Justifica~;ão 

Na emenda, que oferecemos ao ar
tigo 79, propuzemos a organização de 
um único Tribunal Federal de Re
cursos, com séde na Capital da Re
pública, compcsto de onze jui7..es e 
com. a possibilidade do aumento até 
dezesseis precedendo proposta ão Su
premo Trtbunal Federal. Portanto, si r 
vitorioso o nosso ponto de vista. não 
haverá três tribunais desta .natureza 
e nem a sua organização será· de seis 
juízes, como se acha previsto no Pro
jeto. 

Relativamente à nomeação, esta
mos de acôrdo que seja feita p<!lo 
PreSidente da Repú:blica,·com as cau
telas e aprovação indicadas. Diver-

. · glm()S, ·. porém, . na proporcionalida-
de, "J)Orque entendimlos que ape~ 

··se 'dev'erá reservar um quinto para 
· advogados . ou · membros do 1I!l.nfsté
rio públi<:o_.. Assim, sendo o Tribunal 

· :f<irmado ·por onze . juízes, terá oito 
··elemmtos da. ma·gistratura e três de 
óJrtr-Qs c quadros. Parece-nos uma mo-

-~~ade criteriosa·. e justa. . 

A fixa_ção de onze membros funda
se no funcionamento de dua.s câ
maras, formadas por cin~o juízes, ca
da. uma, e na nomeação do presidente 
do Tribunal Fôderal, de . Recursos. 
Se aumentado o número de juizes. pa
ra o mfo.:ximo de dezesseis, como esta
belecemos na emenda ao a..'"t. 79, con
seqüentemente haverá o aumento de 
mais uma câmara. Dêste modo. equi-: 
vale dizer que idealizamos a. organiza
ção de dois Tribunais de Recursos, e 
com a possibilidade de mais um, todos 
com sede, na ca.pita.l da República, na 
medida. das necessidades do serviço e 
com o merecido destaque. 

No capítulo - Disposições especi
ais - vamos aprasenatr uma emenda. 
fixando a organizaç~o das câmaras 
em cinco membros, para todos os 
tribunais do pais, matéria já discuti~ 
da. na tribuna. 

Sala das Sessões, Ric, 14 de jUlho 
de.-1946. - Aloysio Alves. ·- Agri
cola de Barros. - José Monteiro de 
Castro. - Dolor de Andrade. -Caia
do de Godoi. - V espasiano Zlf artins. 
- EpiZogo de Campos. - José LeO
mil. - Argemiro Fialho. - Jal~ 

Machado. - Altino Arantes. - Mtt-
.... nhoz da Bocha. - Erasto Gaertner 

- João Agripmo. -Ade!mar Ro
cha. -. Tavares d'Amaral. - Verg-

'- niauã Wanderley. - .Rui Falnr,eira. 
- Plinio Pompeu. - Egberto Rodri
gues. - João Mendes. - Jpão Cleo-
phc.s. ~ 

N. 0 763 

Ao § 2.0 do art. 103: 
!Substitua-se a /l"edação pela se

guinte: 
- - "Haverá., em cada C!l.ilital de 
Estado que a lei ordinária fixar, um 
Tribunal Regional do Tral:ialho". 

Justificação 

O simples exame do número das 
questões tr~tbalhistas em alguns Es
tadoS comprova a desnecessidade da 
criação imediata de . Tribunais · Re
gionais dp Trabalho em tôdas as ca
pitais, como. o .projeto consigna. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Sega,da.s Viana. - EuzebiO 
Rocha. 
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N:o 764 

· Ao artigo 103 
· Acrescente-se como parágrafo 4.• 

"A constituição das juntas de con
ciliação obedecerá sempre ao princi
p~o da eleição de seus membros, me
tade pelas associações representati
vas de empregados, e metade pelas 
dos empregadores, sendo o presid-en
te de livre nomeação cio Govêmo, 
dentre bacharéis em Direito de no
~pria capa.cidallie moral e especializa
dos em Direi·to do Tra..balho." 

... 
Justificação 

A -entrega da dedsão dos dissídios 
entre empregados t:. em:Pregadores a 
tribunais constituídos por represen
tantes de classe não é novidade. 

No século XVIII os negociantes de
Lion obtiveram de Luís XV autori
zação para solucionar certos con..."li
tos por meio de tribunais compostos 
pelos "pró-homens". 

Em 1806, uma lei napoleônica. cria
va os Conselhos dos pró-homens para. 
dirimp' rápida e gratuitamente as 
questoes entre empregadO!:. e empre
gadores, sendo êsse Con.Selho com
posto de elementos das duas classes. 

~ 1878, na Pl'ovincia de Como 
cnavam-se com idêntica composiçã~ 
os Conselhos d9S "probi$i" e, em 
1893, fõram. instituídos, na Itália tri
bunais d-e trabalho com repres~nta
ção das classes. 

O mesmo se fêz em Portugal, pelo 
Decreto de. 14 de ag&to de 1889 e 
tribunais sémelhanw já. existiaM 'na 
Austria, na Noruega, na Suíça e na 
Alemanha. · 
- Essa experiência secular fêz com 
que, na atualidade. quase todos os 

. países tenham criado tribunais do 
trabalho com .~e caráter especia1. 
Assim se. verifica na Rnmãnia, na Po- ""' 

- lônia, em · Portugal e. em quase todos· 
os pafses latino-americat:os. 

Cumpre assinalar que a maioria dos 
~tudiosos do Direito do Trã.balho es

. posa essa. orientação: 

- "No seu magr..ífieo livro so
bre Direito Espa.uhol do Tr.aba.-

lho, ·Gallart F_.....olch escrev<l qU'e "é 
tão comum, entre os Estados de
senvolvidos industrialmente, a. 
existência d~ uma. jurisdição es
pecial em .. matéria de trabalho, e 
é tão a.centua.d~ a tendêncta. em 
favor da mesma nos que a.i.nda 
não a criaram, que se estudásse
mos o Direito do Tra-balho por 
sistema de ·com'Pár:ação de legis
lações, estaríamos relevados de 
tôda. prova para justificar tal nc
_cessidàA:ie. 

E, citando Scelle, assevera o 
professor da Universid-ade de 

·Barcelona., em outro livro: - "Se 
os cidadãos rô.Ssem entidades in
variáveis aos olhos do Direito, 

..se fô.sSem células sociais idên
. ticas e iguais ante a. lei, ·os tri-

. bunaiS. ordiÍiários deveriam bas
tar para a resoluçã·r dos inci
dentes que surgissem nas rela
ções juridicas. Todavia, sobretu- · 

··do nos dissídios oriundo.? d:as re
lações de emprêgo, ·as partes que 
se defrontam são mar.ca.:damente 
desiguais: de um lado o empre
gador, a· emprêsa, econômicamen
te poderosa, e de outro o 
empreg.a;do, econômicamente fra.- · 
co. A-quêle, ca:paz ~e· svJStentar 
um processo longo e -::omulica.do· 
·o· segundo, impossibilitado d~ 
manter procedimentos lentos. ca
ros. com necessidade de advoga
dos e com formalidades de ordem 
técnica. Daí o Direito do Traba
lho; dé processos e órgãos esoe
ciais, capazes de oferecer aos· li-

• tigantes a aplicação fiel dos pre
ceitos. A jurisdição do trabalho 
constitui, por isso mesmo,· um ver
dadeiro privilégio de fôro vendo . ' as partes de maneira desigo..ta::. -
como realme::J:te se apre..<:entam -
a fim de suprimir. com és te pOder 
de intervenção, a deficiência eco'-
nômica do operário. · 

Segundo Ga.lliu:t Folch a juris
dição do trabalho deve sei es
pecial, com gjmplicidade e ·rapi
dez pr~ual e ainda gratuita; 
os seus titu.J.a;res d-evem ser pes- · 
SOaiS que, no terreno d<lS !Mos, 
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conheçam tôda.s . as peculiarida· 
des do tra.b~o. tôda · a comple
xidade das categorias profissio
nais, tõda a variedade dos usoo 
e costumes trabalhistas e que, no 
terreno do Direito, desfrutem de . 
uma dilatada margem de arbf-

. trio judicial, que possa of71'ecer 
possibilidades para a aplicação 
dos critérios d$ eqili~de; final· 
mente, devem os julga.dores pos-

\ suir um espírito de· concordân
cia com o que anima as institui
Ções do Direit~.. de Trabalho. 
Deve-se, portanto, · recorrer aoo 
ju:rad<JS paritários (V<Jga.ís) de 

patrões e empregados, para re-
solverem sôbre os fatos, e aos 
magistra.dcs especiaiiZa.dos para 
declararem o Direito." .(A.· Sus
sekinã, Doroal Lacerda e Sega
das Viana, em "Direito Brasi
leiro do Trabalho". 2. 0 vol.) .. 

Em nosso País, já em 1922,, no Es
ta.ão. de São Paulo, pela Lei n. 0 869, 
:fôra.nt criados. os tribunais rurais, . 
;Presididos pelo Juiz de Direito da 
ComarCa. e integrados por um delega
do do locador. e outro ·da loc;J.tário. 
Em 1932, pelo Decreto n. 0 21.396, fô
ram instituídas as Comissões Mistas 
de Conciliação e Julgamento, que 

. prestaram imensos serviços à har
monia .social. . Em 1932, pelo Decre
to n. o 22.132, fôram criaC.a.s as ,Jun
tas de Conciliação e Jt..i.gamento para; 
dirimir os dissídios oriundos de ques
tõ.es ·de trabalho. 

Na Constituinte de 1934, o Depu
tado Abelardo Marinho apresa1tou · 
emenda subscrita '(:Or grande número 
de Deputados, mandando aditar um 
capitulo sôbre a. Justiça do Trabalho, 
no qual consigna v a a organização pa
ritária dos tribunais. Renovada a. 
emenda na sessão de 13 de· abril. de 
1934, pelo Sr. Abelardo Marinho, já 
n-o dia anterior outra !ôra proposta 
pelo eminente jUrista. :Valdemar Fer
reira, . contendo, entre · outros, o se
guinte artigo: 

"Art. - A constituição dêsses 
. tribunais e comissões de concilia
- ção obedecerá sempre ao prmcí-

pio de serem o.s seus membroo · 
e juízes componentes alei:tos, me
ta.de pelas org.aniza.ções represen
tativas dos empregados e outra 
metade pelas dos emprega.dores, 
d-evendo o "Presidente ser ·de livre 
nomeação do Govêrno, dentre ju
ristas ou pessoas da notável sa
ber e experiência.. " · 

Na sessão de 17 de maio. de 1934 
foi aprovado um requeriment-o do 
ilustre DepUtado Prado Kelly, que 
ainda agora .ilustra esta Assembléia. · 
com sua presença, mandando. desta
car o artigo" que tra.LSCrevemos, d8l 
emenda Valdemar Ferreira. 

A Comissão incumbida da redação 
final transferiu os dispositivos ati
nentes à Justiça do Trabalho para. . . 
o capítulo - Da ordem econômica. e 
social, - sendo aprovados ·como .ar
tigo 122 e parágrafo único, tendo êste 
último a seguinte redação: 

- "A constituição dos Tribun.a.is 
de Tràbalho e das Comissões de 
Conciliação, o~ecerá. sempre ao 
principio da eleição de seus 

·membros, metade pelas associa
ções representativas dos empr~ 
gsdos e met.ade pelas dos empre
gs.dores, sendo o presidente de 
livre n<Jmeação do Govêrno, es
colhido den+.re pessoas de expe
riência e notória capacidade mo
ral e inteiectua.;.. " 

Não obstante a Carta Constitucio
nal de 1937 silenciar sõbre a com
posição dos t-ribunais d~ tra.b:a.lho, 
manteve o GovêrnL sua constituição 
tradiciooál em nossc Pais e já apro
vada pela experiência, expedindo o 
Decreto-lei n. • 1. 23~, de 2 de maio 
de 1939, que organ:izou a Justiça do 
Trabalho. 

Trata-se, como se vê,' de um sis
tema que re!)nusa não só _na expe
riência de muitos outros países .:omo 
também na realizada em nOSS$ Pátria. 
Trata-se, também, de tradição na. 
vida trabalhista, consagrada · pela 
Constituição de 1937. e por abundante 
legislação, tudo is::.o assegurando : a 
conveniência de SU:a. manu+..enção, 
como meio de equllibri-o social. 
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Sala das Sessões, 14 de junho. de 
1946. - Manuel Benício Fontenelle. 
- SegaiLas Viana. - ~ed!"oso Júnior. 
- Baeta Neves. - Euzebio Rocha. 

-
N.0 765 

Aditiva 

Ao art. 105 . 
Acrescentar ao texto do art.· 105, 

depois da palavra "lei", o seguinte: 
"devendo ser obedecido o principio da 
composição paritária dos seus tribu
nais, em a representação de emprega
dos e empregadores".· 

Justi!iCf!Ção 

A experiência brasileira indica que 
a representação das classes interessa
das_ nos litígios trabalhistas, através 
de seus vogais livremente indicados 
pelas entidades sindicais e devida
mente nomeados pelo Poder Público, 
resulta na melhor aplicação das leis 
sociais e, notadamente, na formação 
de um salutar clima de compreensão 
e confiança mútuas entre empregados
e empregadores dissid-entes, o que pro
picia a solução conciliatória das ques
tões dando margem a que o Estado 
possa realizar com eficiência a polí
tica de harmonia entre o capital e o 
trabalho. 

Da experiência estrangeira, também 
r-esultou a mesma . conclusão, confor
me observação feita em países onde 
o sistema paritário está em vigor há 
longos anos ("Les tribunaux du tra
vail - étude internationale des sys
têmes judiciaires en viguéur pcur le 
re;;lement des conflits du travail" -
Genêve, 1938 - págs. 53 a 57) . 

Tôdas as alegações de quantos se 
batem pelo afastamento das classes 
na solução judiciária de seus dissídios, 
não representam razões ponderosas, e, 
ainda mesmo pondo de lado a alega
ção já feita de que as conciliações -
objetivo pri:nacial dêsses tribunais de 
natureza especialissim9. · . .que são os 
trabalhistas - se -tornam mais fàcU
mente alcançadas sob o regime dos 
tribunais paritários, essas alegaçõ-es 
resultam insubsistentes diante da sua. 
manifesta colidência com a· natureza. 
normativa de certas decisões proferi
das em dissídios de trabalho, como 
acontece nas que resolvem em geral 
os chama.dos conflitos cozettvos_. 

E' verdade que se poderia. jUlgar, 
"prima facie", ter sido pensamento 
dos elabora.dores do anteprojeto. dei
xar ao legislador ordiná.!i.o a. di!icll 

-tarefa de decidir sôbre tão delicado 
assunto. 

Acontece, porém, que um exame . 
mais ·detido permitiria interpretação 
contrária à tese paritária, ·por isso 
que, estranhamente silenciosa no to
cante aos juizes não-togados da Jus
tiça do Trabalho, a lei orgâruca em 
projeto, ao tratar de outra justiça es
pecial - a militar - se não explici-

. tamente, pelo menos implicitamente, 
admite a existência dêsses juízes. sen
do essa a evidente inteligência que 
"a contrario sensu", deflui do dispo
sitivo no qull<t.se cogita do preenchi
mento das vagas "de juízes togad.os 

_do Supremo Tribunal Militar", de for
ma a tornar clara a existência dos 
não - togados. 

Assim, a. julgar pela. técnica. adota
da, admissivel seria. ao regulamenta
dor do preceito constitucional, uma 
interpretação. que chegasse ao extremo 
de julgar até mesmo vedada a orga
nização partidária dos tribunais tra
balhistas. 

Sem embargo, mesmo se improce
dentes essas considerações,.. mesmo a.s
sim, a relevância da materia é de tal 
ordem que a &ssembléia Naciona.l 
'Constituinte tem. o indeclinável dever 
de assumir a responsabilidade de dis
pl'r sõbre a matéria, sem relegá-la ao 
arbítrio do legislador ordinário. .. 

· Os trabalhadores esperam dos Cons
tituintes de 46 que corre5pondam à 
sua expectativa, procurando dar aga
salho a uma das suas mais caras con
quistt>.s. 

Rio de· Janeiro, 14 de junho de 1946. 
- Fra.ncisco Gurgel d.o· Amaral Va
lente. - Antonio José do. Silva. -
Pedroso Júnior. - Segadas Viana. 
- Manoel Benicio Fontenelle. -
Baeta Néves. - Guaracy Silveira. -
Romeu Fiori. - Lery Santos.- Melo 
Braga.. - Ezequiel . S. Mendes. -
Leopoldo Neves. - Benjamim Fara'h.. 

N.0 '766 

No art. 117,. mOdifique-se a coloea.
çáo des seus números, passando o I 
a. ser o último. 

Justificação 

A gradação ds.s causas determi
nant-es da intervenção- deve ser fe:ta. 
no sentido decrescente do vulto delas. 

Ss.lla. das Sessões, 13 de jUllho de 
1946. - Bias Fortes. 
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N.0 757 

Redija-se assim o parágrafo único 
.elo art. 123: "Quando o Território 
tiver' provindo de desmembramento de 
um ou mais Estados, a sua anexação 
só se f·ará pela re~omposiÇão da si
tuação anterior". 

Justificação 

A redação esclarece. melhor o espí
rito da disposição. 

·sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N.0 768 

Ao art. 123 e seu parágrafo. 

(Substitutiva) 

Red:ja-se assim: 
Art. 123. Ficam extintos os Ter

ritórios federais, exceto o do Acre, in
corporando-se as suas · terras ao Es

. ta.clo, ou Estados donde foram des-
membrados. 

Justifz'"cação 

Será feita da. Tribuna da A.ssemli!éia. 
Rio, 13 de junho de 1946. - J. Ponce 

de A1"íllda. - Martiniano~ ele Araujo. -

N.0 769 

Fundam.-se -o.S arts. 125 e 126 com 
est~ redação: "Art. Os Estados, as
sim .como os Territórios, ~organizar
se-ão sob o regime municipal, as
segura.da a autonom~a do Município". 
(segue-se a enumeração do art. 126) . 

Justificaçao 

Reduz-se, assim, o vultoso número 
de artigos do projeto, sem nenhum 
prejuízo para a redação, antes_ com 
benefício dela. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N ... 770 

Redija-se o n.0 IX do art. 127: "Q 
Estado não poderá, sob nenhum pre
texto exigir do Municipio qualquer 

• b " cota da arrecadação que lhe ca e . 
Just~jicação 

· . Esclarecimento, melhorando-a, da 
redação. _ 

Sala . das Sessões, 13 de junho de . 
1946. - Bias Fortes. 

l 

N.0 771 

Artigo 127: 
-Substitua-se o n.0 m do art. 127 

pelo seguinte: 
"ill. A União e os El;tados poderão 

criar outros impostos, além dos que 
lhes são . atribuídos por esta Consti
tuição. ll:sses impostos serão cobrados 
pelos Estados, que da rends resultante, 
à proporção que a arrecwação se f:zer, 
entregarão à União vinte po:x: cento, 

·e aos Municiptos, proporcionalmente 
ao que cobrarem em cada um, qua
r-enta por cento." 

Justificação 

A em-elllda tem em mira estabelecer 
o critério segundo o qual deve. ser 
distribuída aos Municípios a parte, 
que lh·es cabe, do impôsto que se c::iar. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 
1946. -Gustavo Capan.ema. - A. de 
Souza Costa. 

N.O 7'T2 

SUibstitua-se, pelo seguinte, o in
ciso XII do art. 127: 

"XII. o produto das muiw reverte 
integralmente ao Estado e não pode 
ser atribuído, no todo ou em parte, 
aos funcionários que as impuserem 

· ou confirmarem, ou a qualquer -outra 
pessoa.''. 

Justificação 

Antiga e crescente é a grita. con- · 
tra. a ohama.da indústria. das múltas. 
Dir-se-4 que, entre os que protestam, 
se aMam os f'raudadores contumazes 
do fisco. E' certo, mas con'Vém não 
esquecer qu,e a seu lado se encontra o 
im-enSo número de coilltriJbui~tes ho
n-estos, a todo momento prêsos - nas 
malms da nossa oomrplicada legislação 
fiscal, graças à solércia de pessoas 
excl:usi.va.mente · inrteressadas na im
posição das multas. 
Qua~ é o interesse do Estado? Evi

dentemente, que o regime tributário 
tenh. fiel execução e todos os con

. trilbuintes- sejam bem instr-uidos· e 
lealmente ~dos no cumprimento 
dos seus àeve:-es.· E qual é o interêsse 
das pessoas participantes das multas? 

-Que os contribuintes j,nfrinjam, seja . 
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por ignorância, seja por dolo, os pre
ceitos da lei, a fim de poderem au
ferir os provéntos . que a lei lhes as-
segura. · · 
. E', oomo se vê, a consagração ofi
cial da imoralidade. Para avaliar os 
-,çnormes malefícios dêste regime, con
vém considerar as regiões do inte
'l:ior, onde a instrução é deficiente e 
dificultosas são as· comunicações, e 
onde o agente ·fiscal, mais do que 
um guia, sé tor:oo. inimigo do contri
buint•c e· interessado em vê-lo claudi
ca~ e cair. 

Alega-se, para justificar a. odiosa 
· indústria, q,ue, sem o estimulo da 

participação nas mu1Jtas, ineficiente 
se torna a fiscalização. Envolve a ale
gaçã,o Ulll2. injúria aQS agentes fis
cais, pois, enquanto os demais fun..: . 
cion::í-ios oump:rem o seu dever sem 
o acicate do interesse material di
reto, sõmente êles seriJ,m incapazes 

. · de cumprí-lo. Injúria, aliás, gratuita, 
pois, no Rio Grande do Sul, a Cons
tituição de ·1935 proibiu fôsse o pro
duto das multas atribuído, no todo ou 
em parte, aos funcionários que as 
impuserem ou confirmarem, ou a 
qualquer outra pessoa, e, não obst&.n
te, & fiscalização sempre foi eficiente. 

Obj.etar-se-ã, porém, que o inciso 
XII do á.rti,mo 127 do Projeto, repro
dUJÇão do que se preceituava no ar
tigo 184, da Constituição de 1934, já 
resolve o assunto. o f a to e, entretanto, 
que se deixou aberta a porta para o 
exercício da indústria das multas, por 
inter ..uédio de outras pessoas. A emen.,. 
da proposta visa, justamente, impos
siibilitar o abuso. 

Em suma, a solução correta, a que 
concilia os interesses do Estado com: 
os· interêsses não menos respeitáveis 
dos contribuintes, é que os agentes 
fiscais sejam bem retribuídos e bem 
selecionados: - Rau.Z PiZZa. 

N.0 77S 

Ao -art. 12'7. · 
Su!bsti.tua-se o n.0 vnr. do art. 127 

pelo seguinte; · 
"VIII. cada Estado dará anual

. mente aos seus Municipios metade 
do excesso que a arreca<iação tr~ 

tária estadual, feita no território de 
cada: um dêles, 3.pre~entar sôbre · a 
renda municipal" . 

Justificação 

A emenda procu.ra. tornar mais ela-. 
ro o pensamento contido na dispo
sição do n.0 Vrrr do art. 1.27 do pro
jeto. 

Sal'a das Sessões, em 12 de junho 
d= 1S46. -.Gustavo Capanemá. 

N.0 774 

Transforme-se o art. 129 em· § 6.0 

do art. 123. 

Justificação 

Como o art. 128 trata da com
petência privativa da União para 
criar impostos, o mesmo acontecen
do com o art. 129, não há necessi
dade de auznentar o número de a~
gos do projet\l com a redação que 
a emenda sistematiza de modo me
lhor. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. · Bias Fortes. 

N.0 775 

Transforme-se o art. 132 em § 8.0 

do art.. 130. 

Justificação 

O art. 130 dispõe sôbre a priva
tividade dos impostos atribuídos aos 
Estados e o 131 sôbre a privativida
de dos impostos atribuídos aos Mu
nicípios. Como o Distrito Federal 
participa da natureza do Estado e do 
Município, o art. 132 fica melhor co'
locado entre os arts. 130 e 131 como 
parágrafo final do primeiro. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N. 0 776 

Divida-se o parágrafo único do ar
tigo 133 em três pará.,<>Tafos: o § 1. 0 , 

constituído pelo primeiro período. até 
"obr-as públicas"; o § 2. o constitui
do pelo terceiro período,., que se ini
cia pór - "A lei federal fixará ... "; 
o § 3. 0 constituído pelo :período in
termediá!W. 

Justijicdt;ão 

:&;clan'ecim-ento da :redaÇão,. com 
melhor ordem. 
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Sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N. 0 7'i7 

No Título IV, redija-se assim a 
eme:ota do Capítulo II: "Dos orça
mentos e dos créditos". Suprimam
se as Seções I e II e as respectivas 
ementas. 

Justificação 

Não prejudicando o resumo <ia ma.
téiia da Seção a ementa assim re
digida é mais 'conforme à natureza 
"''•ncísa das epígrafes que condensam 
a matéria de determinada parte da 
lei. A supressão das duas Seções do 
Capítulo abGle a distinção entre ai 
suas disposições gerais e ·especiais, 
dando-lhe maior coesão e conden
Sfu.'1do .. ó espra.iado desenvolvimentc; 
da esquematização do projeto. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
1S16. - Bias Fortes. 

_ N. 0 778 

.Art... E' obrigatório, em todo o 
temidade e .à infância, para o que a 
ternídad ee à infância. pará o que a 
União, cs Esta·dos e os Municípios 
destinarão um (lo/o) por cento das 
respectivas rendas tribubárias. -
Gilberto Freyre. - João Ursulo Ri
beiro Coutinho. - João Cleophas. -
Alde Sampaio. - Lima Cavalcante. 
- Dolor de Andrade. 

Justificação 

A emen-da supra é o art. 141 da 
Coostituição de 1934, riscado na de 
1937 e não adotado no projeto ela
borado e, ora, em estudos por esta 
Assembléia constituinte. Sua impor
tância tl"anscendental ressalta-lhe 
dos próprios têrmos do antigo téxto 
legal, para uma nação que .perde mais 
de 30G mil crianças, anualmente, e 
cujo índice de mortalidade infantil 
ascende aos mais altos do mundo, só 
registrados na China e em outros 
países incultos 'da Asia e do inte
rior da .Africa. 

, Para pôr-lhe de manifesto o alto 
significz.do tiue, justamente; lhe foi 
reconhecido, basta dizer que 165 
Deputados à Assembléia de 1933-34 
assinaram e. emenda de que resul
tou o art.igo acima referido; e, mui
to embora a sua comissão ccnstitu
cional niio a · tenha aceito, foi ela 

aprovada, em destaque, pela quase 
unanimidade dos constituintes de 
então. · 

Comó uma homenagem àqueles re
presentantes, qUe tão bem souberam 
ver e batalhar pelo maior; mais gra
ve . e, ainda hoje, o mais angustian
te problema da nacionalidade - a 
mãe pobre e a criança desvalida do 
Brasil - ~ui· lhes registramos os 
nomes. 

Ei-los: 
Xavier de Oliveira - Carlota de 

Queiroz - Miguel Couto - Alcânta
ra Machado Acúrcio Tôrre:s -
Clemente Mariani - Alde Sampaio 
- Edgar Teixeira Leite - Luís Pi
relli - Alfredo da ·Mata - GóiS 
Monteixo -· Almeicia Camargo -
Ilsidro de Vasconceios - Martins Ve
ras - Valente de Lima - Antônio 
Machado - V. de Toledo - Cunha. 
Melo - João Vilas Boas - Arruda 
Falcão - Jo~ Hcno:rato - Lean
dro M~iel - Asdrubal Gwyzr de 
Azevedo - Id;ílio Sa.rdenb<:-rg - An
tônio Jorge - Francisco de Moura 
- Augu.sto Leite - Mário Ma;;alhães 
- Gilbelt Gabeira - .Antônio Pe-
na.fort - João Vita.ca - José de Sã 
- Abelardo Marinho - Abelardo 
Vergueiro César - Hipólito ·do Rêgo 
-· Magalhães de Almeida - Costa 
Fernandes - Jeová Meta - Leão 
Sampaio - João da Silva Leal -
José Borba - Peci:ro_ Rache - Au
gusto Corsino - Leanci:ro · Pinheiro -
Mário Chermont - Rodrigues Dóri.a 
- Pires Gayoso - Rodrigues Mo
reira - Freire de .Andrade - Adolfo 
Soar~s - Alvaro Maia - !Jno Ma
chado - Mário de A. Ramos - Deo
dato Maia ..:...- Policarpo Viotti - Fur
tado .de Menezes - Levindo. Coelho 
- João Pinheiro Filho - Gabriel 
de R. Passos - Delfim Moreira -
Martins Soares - Simões Barbosa. -
Humberto Moura - Augusto oaval
canti - Mário Domingues - Arruda· 
Cámara - Generoso Ponce Filho -
N .-... c:u Ramos - Edmar da Silva 

· Carvalho - João Beraldo - Augus
to Viegas - Clemente Meãrado -
Morais Paiva - Raul Sá - Celso 
Machado - Alfredo Pacheco - Bel
miro de Medeiros - Bueno Brandão 
Filho - Augusto de Lima - Ascãnío 
Tubino - Tomaz Lôbo - Aarão Re
bêlo -· Amaral Peixoto - Carlos 
Reis - Souto Filho - Adollo Konder 
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- Soares Filho - Minuaao de Mou
l"'ã. - Carlos Gomes de Oliveira -
Lacerda Pinto- Valdemar Falcão
- Ferreira de Sousa - Lacerda 
Werneck - Mário Caiado - Edgar 
Sanches ·- Jones Rocha - J. J. 
Seabra - Nero de Macedo - Bar
reté_ Campelo - César Tinoco - Rui 
Santiago - Antônio ROdrigues - Al
berto Su:r-e-ck - Olegário Mariano -
Odon ~ezerra Cavalcanti - Vítor 
Russomano - Aloisio Filho - Ri
cardo Machado - Alberto Diniz -
Luis Cedro - Vieira Marques - P. 
Mata Ma.chado- Francisco Vila No
va - Cristóvão Barcelos - Pedro 
Aleixo - Guedes Nogueira - Hugo 
Napoleão - Alipio Costallat - No
gueira Penido - Heretianc Zenai
de - Negreiros Falcão - Agenor 
Monte - Arnold Silva - Luis Su
cupira -· Barros Penteado - Morais 
Andrade - Th. Monteiro de Barros 
Filho ~ Abre1,1. Sodré - Henrique Bay
ma - R.anulfo Lima - A. c. Pa
checo e Silva - Lemgruber Fill1o -
Bias Fortes - Melo Franco - Pon
tes Vieira - Sampaio Costa - José 
Braz - Licurgo Leite - João Mar
ques dos Reis - Leôncio Galvão ·
Prisco Paraíso - Artur Neiva -· 
Francisco Rocha· - Plínio Tourinho 
- Valdemar Reindal - Paulo Fi
lho - Maurício Cardoso - Kergi
naldo Cavalcanti _..:. Pedro Vergara -
Renato Barbosa - Osório Borb.l. -
ROCha Faria ·- Horácio Lafer - Jo.sé 
Carlos de Macedo Soares - Fernandes 
Távora - Davi Meinicke - Correia 
de Oliveira - Raul Bittencourt -
Demétrio Mércio Xavrer - Milton 
Carvalho - A. Siciliano - Lauro 
Passos - Figueiredo Rodrigues -
Fanfa Ribas. · 

· N.0 779 

Ao § !.0 , do- e.rt. 142: 

Acrescente-se no final do pará
grafo: 

"ObS'etvlllcf<JS os requisitos <lo .. arti
go 75". 

Justificação 

A importância do Tribu.nal de Con
tas na vida administrativa do país 
jus.tifica,.plenamente, que para a. n-r
meação. de seus m-embros sejam en-

gidos os lneSmos r-eç_u:isitos que s 
Const..ituição impõe para a escolha. d'oa 
juizes do Supre-mo Tribunal Fede-:al 
e à!os Tiibunais F€lderais de Recur· 
sos. 

sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Segada,s Viana. - Euzébio 
Rocha. 

N.0 780 

Ao inciso I, do art. 14:3: 
Sufbs.Wma-se na rOOa.çálo "<m por 

d-ek~ados seus" por "ou por delega
ções suas". 

J'I.Uitificação 

A emenda sugere uma red:aç~o 

co:n.sentãnea com a organização do 
Tribunal de Contas e já co-nsagrada. 
nas Constituições de 1004 e 1937. 

sala das Sessões, 14 doe junho d~ 
1946; -· Segadas Viana. - Euzébio 
Rocha. 

N.0 781 

Transforme-se o art. 145, elll § 1.0 

e o parágrafo único do .artigo 14:4, em 
§ 2.o do artigo 144. -:' 

Justificação 

A emenda visa subordinar o Trib'!.l
nal de Con-oas d'O Distrito Feder:al, 
quanto à nomeação dos seus memoros, 
ao mesmo regime dos TribunaiS de 
Contas dos Esta:dos, ao mesmo tempo 
que aproxima as disposições diOS ar- · 
tigos 144 e 145 que subordinam a or
ganização dos Tribunais de Contas à 
legislação ordinária. 

Sala das Sessões. 13 de junho de 
1946. - Bias Fortes. · 

N.0 782 

No artl.go 147, ns. I e li, as expl'95-

sões iniciais - "Os nascidos" - e 
- "Os filhos"- devem ser redigidas 
no singular - "0 nascido'' - e - "O 
filho''. No n.0 II ~ "na.sctdos" -
coloque-se no singular- "nascido"
e supnma-se o possessivo ~ "seus" 
- na expressão - "e.>tando os seus 
pais a se-rviço do Brasil". 

No mesmo a'l:'tigo, n. o m, coloque-se 
.a expressão inicial- ".Os estràngeii-os. 
na tura.llzaldos" no sin.,o-ular. 

/ 

.. 
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Justificação 

Melhor redação paxa o te~o. pon
do-o cie acôNio com o art. 14S. · 

Sala das Sessões, 13 · de junho de 
1946. - Bias Fortes •. 

N.O 7'83 

Redija-se ass~ .o art. 149: "E' sle~
tor c cida,dão, dê um e outro <>exo, 
mai<Jr d:e dezoito anos, qu~ se alistar 
na forma da lei. 

Redija-se o aTt. 150: '!Não pode 
·alistar-se elei-tor: 

I - O que n.ã.o saiba ler e escrever. 
n - o que não fale a lin.,oua na-

cional. · 
III - O que es·teja privad-o, tempo

rária ou definitivamente dos direitos 
p-olíticos. 

Parágrafo único. - Também não 
pode alistar-se eleitor o militar em 
serviço ativo, sal-vo o oficial, o ~pi
rante a oficial e o aluno de esoola mi
litar de ensino superior". 

Ar-t. 151 - O alistamento e o voto 
são obriga-tórios, com as exoeçó'Os e 
sanções prescritas em lei". 

Justificação 

Melhoria de redação uniformisan
. do-a. 

Sala das Sessões, · 13 de j;unho de 
1946. - Bi.as Fortes. 

N.0 784 

Transformem-se os arts. 154 e 155 
em §§ 3.0 e 4.0 de art. 153. 

Justificação 

Melhor sistematização do têxto. 
Sala das Sessões, 13 de junho de 1946. 

- Bias Fortes. 

N.0 · 785 

Redija-se assim ., art. 156: "lt ine
leglVel e inalistável". 

Justificação 

Uniformização da redação com a de 
outras disposições. 

· s9.Ia das Sessões, 13 de Junho de 1946. 
Bias Fortes. 

N.0 786 

No artigo 157, n.0 V, in. fine, - "nos 
respectivos Estados"- redija-se- "no 
respectivo Estado". 

Justificação 

Melhoria da redação, esclarecendo-a. 
Sala das Sessões, 13 de junho de 1946. 

-- Bias Fortes. 

N.0 787 
Ao art. 159, § 21, diga-se: 
por neces~:.idade e utilidade públ1-

cu. o 
Justificação 

Dividem-se os doutrinadores quan
to aos , requisitos da desapropriação, 
entendendo alguns que necessidade e 
utilidade são dois requisitos distin
tos e outros que não há nenlmma di
ferença entre n-ecessidade pública e 
utilidade geral, bastando invocar es
ta porque ela compreende tôc'ias as 
necess:dades da coletividade. 

Entre os que distinguem o::: dols 
requisitos há os que entendem bastar 
um dêles e Os que entendem deve
rem ser exigidos ambos conjuntamen
te A esta última doutrina, que Rui 
Barbosa defendeu, filia-'.:;e a emenda. 
Só é necessário o que é úti.!, mas nem 
tudo que é útil é necessário. "Sem 
dúvida (disse-o Pereira Braga) a cons
trução de um edifício para se i.n.>talar 
uma repartição ,por exemplo, é· de ma
nif=sta utilidade pública, mas a desa
propriação do meu terreno pode não 
ser necessária à satisfação dessa uti
lida.de, se o Poder Público já dispuzer 
de outro terreno onde o ediffcío se 
possa lev~ntar com ·111ena satisfaÇão 
do interêsse. público. 

N.0 787-A 

Ao art. 14, diga-se: ' 

:e: garantida aos deputados e sena
dores a liberdade invioiável de exter
narem suas opiniões, por palavras e 
votos, quando no exercício do manda-
to. · 

Justificação 

Não são os legisladores os inviolá
veis, e sim a sua. liberdade, por ma.ni
festação de pensamento. 
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N.0 787-B 

Ao art. 18, m, õ, diga-se: 
. Livremente demi">sivel. 

Justificação · 
A lei deve ser tôda escrita na língua 

nacional, e evitar o emprêgo dispen
sável de expressões em outro idioma. 

N. 0 787-C 

Ao art. 18, d, diga-se!' 
a-dvogar .perante qualquer juízo ou 

tribunal. 
. Justificação 

E' a salutar proibição da ".advoca
cia dos poderosos", já consagrada no 
Regulamento da Ordem dos Advoga
dos. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Hugo Carne~ro. 

N.0 788 
No art. 159, § 21: 
Acrescente-se ao artig0 e parágra.

fo, <>nde convier: " Em caso de desa
propriação de vulto e muito onerosa 
para o erário público a .indenização 
só até 50% será paga préviamente e 
em dinheiro, sendo o restante em ra
zoável prazo e em apólices ela diVida 

. pública ·federal". 

Justi!icattva 
Não carece dúvida que o projeto da 

Comissão, como o ante-projeto do 
Instituto da Ordem dos Advogado~ do 
Brasil, está de pleno a.cõrdo com a 
'Própria tradição constitucional. eis 
que reproduz fielmente a carta de 34, 
ccmo esta, de s.ua. vez, senão estamos 
~ êrro, .se .inspirou na de 91. Jã ·o. 
projeto Sampaio Dória, mais toleran
te e avançado, pelo menos nesse pon:. 
to, em seu artigo 86, n. o 18 apenas fa
la. e.m _indenização prévia, omitida a 
e:ngenc1a do pagamento em dinhei
ro de contado. 

De nossa parte, certos de melhor 
:interpretar e defender· as necessida
des e interêsses da realidade nacio
nal, julgamos de nosso dever· inovar, 
inSurgindo-nos contra uma tradição 
jurídica que já. nos parece em desa
côrdo com os imperatiV'Os da· hora 
presente. 

Em verdade, se hoje ê ponto incon
trc;>verso do direito- moderno. que ja
nuas·J:t conveniência do particular se 
~eve sobrepor ao interesse da socie
dade e que ao direitO' do indiViduo de-

ve preferir 0 do Estado, como órgão é 
expressão politica do povo, que é sua 
origem e o seu fim.,' não há negar que 
e desarrazoada a esdxuxula a exigên
cia de pagamento prév:i.o e em dinhei
ro no caso de desapropriação pelo PO• 
der Público. 

Se ao particular, em transação de 
seu :interêsse único, se concede cre
dito, se permitem facilidades de pa
gamento, porque não fazê-lo ao Es
tado, que age, não -em proveito pro
prio, ou antes dos seus titUlares, mas 
da coletividade, « pol' necessidade pú
blica", para satisfa2íer uma exigência 
do organismo social? 

Casos haverá em que o Estado, ra
lamos do Estado ' como unidade te..: 
derativa, principalmente, - terá. ne
cessidade imperiosa e urgente de pro
mover certa 'desapropriação de VUl
to, de empresas poderosas, de fartag 
reservas, sem prementes necessidades 
de pecúnia, mas :para a qual, para ra
zer face às suas despesas, de manel- · 
ra pronta, à 'Vista, ou antes. mals ao 
que isso, prévia, o erário· público não 
~m todos os recursos monetâ.."ios pre
cisos. Mas o Poder Público .tem cré
dito e ofel.'ece outras :possibilidades 
<:rue lhe permitem um pagamento 
imediato da metade da inderuzasão e 
possue títulos idôneos que garantem 
cabalm~nte o restante. Em tais cir
cunstâncias por que não se permitir a. 
<iesapropriação, negando-se a.o Esta
do. o que trivialmente se dá ao parti
cular, privando-Se a sociedade dos 
benefí:~i~ 'e proveitcs a advir de uma 
iniciativa que se, inspirava pr~isa-

:rnente na "necessidade pública"? . 
Nem se diga que tal seria uma Vio

lação do direito de propriedade e uma. 
.ofensa à liberdade do seu titUlar. a. - · 
que se imp<>ria uma forma ·de. paga
'mento possivelmente contrária, à sua. 
vontade e desvantajosa aos ·seus in-

. terêsses . Ta! prenú;sa, a:inda que ver
dadeira ·e justa :fôsse, traria o absurdo 
de negar ou destruir o próprio fun
damento jurl.dico da desapropriação · 
que assenta no principio básico de que 
não há direitos contra os direitos do
Estado e os interêsses da Sociedade 
e no conceito preliminar de que '')'1. 
propriedade é a função social do · de
tentor da riqueza"~ A ela prevalecer. 
teria de desaparecer do nosso direlto 
constitucional o próprio instituto de 
desapropriação. · · 

Eis, senhores constituintes, o.s mo-· 
tivos que justificam -uma emenda que 
Visa. colocar acima de qUaisquer con-
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· sid~rações mais ou menos teóricas ·e, 
quase diríamos sentimentais, a reali
dade palpitante do interêsse sociaL 
Sa~a das sessões da Assembléia Cons

tituinte, em 14 de junho de 1946. -
Lameira BM:tencourt. - Magalhães 
Barata. - Moura Carvalho. - JoãD 
Botelho. - Nelson Parijós. - Duarte 
à'Qliveira. 

N. 0 789 

Substitua-se o art. 159, § 36, pelo 
seguinte: 

"Não haverá prisão civil por divi
das, multas ou custas, salvo nos ca
,Sos de alCance, inadimplemento de 
obrigação alimentar e depositário in
ifiel, previstos em lei". 

Ju;;tificação 

A emenda tnclui no texto do pro
jeto, os casos de alcance dos agentes · 
fiscais, que não deixa de ser dívida 
e usando a expressão "prisão civil", 
torna possível a conversão da multa 
em prisão, de acôrdo com o Código 
Penal e a Lei de Contravenções. · 
· · Sala das &ssões, 14 de Junho de 

. 1946. -Pedro Vergara. 

N. 0 790 

Ao artigo 159,. parágrafo 44: 
Acrescente-se o seguinte: 
Nas transgressões disciplinares não 

cabe o habeas-corpus. 

Justificação 

E' fácil de se compreender a ne
cessidade dessa emenda aili':.iva, em 
f~ce das sucintas e perfuntórias con
siderações que passaremos ..a fazer. 

Efetivamente, imperioso se torna 
fique consignado em texto claro -e de 
maneira expressa, que a _ ordem de 
"h_abeas-corpus" não deve ter cabi
mento nas. transgressões disciplinares, 
.a fim de que se não possa i:iar ao in
c.lsÓ constitucional interpretaçõeS"âlea
tórlas ou extensivas, 

Acresce, sobretudo, que tal prática 
atingiria frontalmente a integridade 
<ias corporações militares ou militari
zadas, acarreta:ido graves prejuízos 

~- para a disciplina que é a razão de ser 
· CLéSSas instituições e propiciando am
. bient~de"graves e imprevisíveis· con

·- seqüências para a ordem pública e a 
: .segtll'SJ:lça do. Estado. 
/• 

Sala das Sessões, 13 de Junho de 
1946. - Moura Carvalho. - Maga
lhães Barata. -· Lameira Bittencourt. 
- João Botelho. .Duarte d'Oli
t:eira. 

N. 0 791 

N-o artigo 159, § 36: 
Acrescente-se, depois da última pa

lavra, e fazendo virgula no ponto fi
nal: "e no caso de conversão da pena 
pecuniária em detenção". 

Justificativa · 

Enquanto o projeto de Sampaio Do
ria e o ante-projeto do Instituto da 
Ordem dos A_dvogados Brasileiros, ex
~ressivamente silenciaram por comple
to sôbre a matéria, necessàriamente 
P<Jr a considerarem desmerecedora de 
qualquer interferência constitucional, 
-o trabalho da ilustrada' Comissão en
tendeu ·acertado reproduzir, melho
rando, o dispositivo do artigo 113, nú
mero 30, da carta. de 1934, acrescen
-tando-lhe_ acertadamente, duas exce
çõds indubitàvelmente justas e neces
sárias. 

Não regateamos nossos aplausos e 
nosso apoio a essa orientação, qrie se 
apoia em salutares principies de di-
reito e está em consonância fiel com 
a-marcha da nossa evoiuçâo juridico
social, que se não ~oaouna com prisões 
por dividas, cruéis reminiscências de 
bárbaros costumes medievais, n~m 

porisso autoriza a impunidade do de
positário deson€{;;to, ou a do pai desal
mado, que recusa. os alimentos que, 
pela lei dos hcmens. pela. l~i da. Natu
reza, e pela lei de Deus, está obrigado 
a-dar a seus filho. · 

Mas, não basta. Como já. advertiu 
Nelson Hungria pP.la imprensa, é mis
ter que o . futuro texto constitucional 
rão exclua a possibilidade legal da. 
prisão ou "detenção em que deve se 
converter a pena da multa- em caso 
oe insolvabilidade ou recaltl'ância do 
condenado. como uma das mais brl- · 
lhantes coÍlquistas da nossa legislação 
penal. 

Dai a procedência da presente 
emenda, que ajunta mais uma ex
ceçãÓ ao :preceito geral estabelecido 
;no parágrafo. · • 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte, ~ ~4 de JUD.ho· de 1946. 
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- Lameira Bittencourt. Maga
lhães Barata. -Moura Carvalko. -
Alvaro Adolfo. - João Botelho. -
Duarte d'Oltveira. - Nelson Pari-
'}ós. 

N. 0 792 

Ao artigo 159: · 
Substitua-se o § 44.0 do artigo 159 

pelo seguinte: 
"§ 44.0 • O juiz não deixará de sen

tenciar por omissã.o da lei. Neste 
caso, de<:idirá · por analogia ou se

. gundo os princípios gerais de direito". 

Justificação 

A emenda manteie o essencial do 
pensamento contido no § 44.0 cio ·ar
tigo 159. 

Exclui, porém, a referência à equi
dade, oom o 'que busca restabelecer o 
princípio fixado pela anterior lei de 
introdução ao Código Civil. 

Sala das Sessões, em 12 de Junho 
ãe 1946. - Gustavo Capanema. 

N. 0 793 

Ao artigo 159: 

Substitua-se o § 4~.c do art. 159 
pelo seguiu~: 

"' § 45.o. O juiz n~gará aplicação 
à lei que manifestamente contrariar a 
Constittü.ção Federal ou os princí
pios dela decorren_tes~·. 

Justificação 

A emenda mantém o pensamento 
do § 45.0 do art. 159, do projeto, ten
tando ~rimí-lo de modo mais con
>eniente e preciso. 

·Sala das Sessões, em 12 de Junho 
de 1946. - Gustavo Capa.nema. 

N.0 794 

Redija-se df>,.sta forma o § 17. 0 do 
art. 159: 

"E' livre o eXercício de qualquer 
profissão, observadas as condições de 
capacidade técnica e outras que, . em 
defesa de evidente interêsse público, 
a lei esta.bel~r". 

Jf.L$f;i -fónn n -
-~aq 

de capacidade téciiica, que a lei ve
nha a estabelecer. 

Se, relativamente a certas pro!lS
sões. o seu exercício deve ser intefra
mente livre, e, quanto a outras, satis
faz o interêsse público a simples exi
gência de condições de capacidade 
técnica, em relação à advocacia, tor
na-s-e indispensável um outro requi
sito de suma importânc:a: a idonei
dade moral dos profissionais. 

Foi precisamente para assegurar 
essa idoneidade que a lei criou, entre 
nó.s, a Ordem dos Advogados, esta
belecendo condições outras, além da. 
capacidade técnica, indispensáveis a. 
admissão nos respectivos quadros e 
prevendo penalidades severas para to
dos aquêles que transgredissem os ca
nones da profissão. E' que 0 advoga-

~ do exerce um munus público· e, para · 
isso, não )lasta ser ·graduado em Di
reito: é imprescindível que seja. tam
bém um cidadão honesto, r,igoroso 

-cumpridor do5 seus deveres profissio
nais, sob pena de pôr em risco a de
fesa dos interêsses a êle confiados. 
Tal é a importã.Iicia da Ordem sob 
-êsse aspecto e tanto ela tem e evado 
a profissão no Brasil, que o próprio 
Projeto, em várias de suas (L.Sposi
ções, a consagrou, atribuindo-lhe lm
portante papel na ·organizaÇão do Po
der Judiciário. . 

o desempenho, porém, dessas altas 
êle, como ·foi Visto, a profissão seria
mente prejudicado, ou mesmo impos
sibilitado, se permaneces&2 na futura 
Consti tuiçã0 o § 17.0 do art. 159 do 
Projeto, como se acb.a redigido. Por 
.um dlp1oma, atestador da sua capa
êle, como foi visto, a profissão seria. 
livre. a todos quantós dispuzessem de 
cidade técnica. Ficaria, destarte, a 
Ordem sem base constitucional para. 
aquêles que houvessem prati:::ado al
guns dos graves delitos enumerados no 
a.r~. 13 do Regulamento ou não gozas
sem de bôa reputação por sua. condu
ta pública. Ficar..a também impedi
da de expelir d<>s seu quadros os 
membros transviados cujo procedi
mento em matéria profissional .os tor
nasse incompatíveis com o -çxercicio 
da advocacia., E isso porque, repeti
ma-lo, em face do Projeto, preenchi
da a condição de capacidade técnica," 

·· nenhuma outra :não se podena· opor 
ao livre exercício da profissão. 

o Projeto de Constituição, em seu 
art.· 159, § 'l'l. o, garantindo o nvre 
exercicio de qualquer profissão,. ape
nas ressalva. a exigência. de conditlões 

Argumenta-se-a., porventura, com · 
o disposto no art. 164, § 2{, q-qe, entre 
outras normas a serem observadas pe
la. legislação do · trabalho, inclue s 
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"defesa das profissões, pela. regula.
mentação do seu exercício". 

:E:sse dispositivo, porém, não é bas
tante para o fim que se tem em viS
ta. E isso porque· a. regulamentação 

. destinada à. defesa das profiSsõe.s· não 
. poderia 'chegar a.o ponto de exigir 
:para o exercício de qualquer delas 
condiçes outras que não as de capa
cidade técnica, sob pena de se chocar 
viol~ntamente com a garantia de li
berdade profissional outorgada pelo 
art. 159, :S 17. 0 , do Projeto. Aliás, se 
na permissã:o concedida à lei ordi
nária para regulamentar o exercício 
das profissões se compreendesse a 
possibilidade de estabelecer condições 
para ser alguém admitido a êsse exer
cício, então geria desnecessário a res-.. 
salva do requis~to de .capacidade téc
nica contida no art. 159, § 17. 0 do 
Projeto. . · · 

·A emenda proposta, repetindo diS
posição correspondente do Projeto do 
Instituto dos Advogados, em sua subS
táUi:la ey_Uiva:ente à da Co:n.scitui;ão 
de 1934, concilfa todos os interêsses: 
assegurado. por um lado, a uc·e~·;:,a

de profissiona!, ressalva, ao mesmo 
tempo, não só a e~gência de reqUi
sitos de capacidade técnica, como de 
outros que a lei possa estabeleco...r para. 
o bem da coletividade. 

Rio de Janeiro, 5 de junho de 
1946 . .:_Alfredo Sá. - Cristiano Ma

. cluLdo. 
N.O 795 

Considerando o cooperativismo vo
luntário, ou livre, pela influência pa

. cifista de seus princípios, pelos s.eu;. 
humanitárias fundamentes ideológi
cos como a base firme em que se de-

' - - . ve apoiar a evoluçao. econo.!Illca e 
social procurando a harmonia entre 
o capital e o trabaJ.4o, o. justo equi
líbrio entre o processo econômico e 
o processo social, o Estado se obriga 
ao fomeonto, à assistência e à fiscali
zação ãas sociedades -cooperativas. 

Justificação 

Afigura;~se desnecessário salienta.r 
a necessidade de pôr em destaque as 
vantagens dos vitoriosos princípios 
ccoperativj.stas para que se justifique 
a sua inclusão numa Constituição 

· oue se elabora com o pensamento de 
integrar no· sentido. dos novos tempos 
a nossa evolução econômica social. 

Já se tem dito que .o Projeto dei
xou de enfrentar estas questões fun-: 
<Lamentais on;útindo-as ou transferin
do-as à legislação ordinária. Tê-lo~ 
íamos_llvrado de sofrer· essa acusação, 
se êle ao. menos houvesse se encami
nhado na direção de considerar a so
::.ução cooperativista como capaz de 
-conduzir à democ:acia econômica, 
pois, como bem . acentua Fábio Luz 
Filho. 

"co.astitúi o cooperativismo no
va fórmula de õrg.a.nização «O
nômica, um modo de atividade 
econômica e social um sistema. 
equânime de orgaruzação do tra
balho. uma fôrça de estimulo e 
transformação que alicerçará. 9s 
quadros da vida soéial do ama
nhã". 

E não _precisaríamos chegar aquela 
democracia ·cooperativista de wer
base para obter do cooperativismo os 
magníficos resultados tanto de ordem 
eccnômica como social, que se1·iam 
desejáveis praa o Brasil como elemen
tos de estabilidade das nos::.as insti
tuições ·a.emocráticas. Sabemo.;; que 
ao cooperativismo estâ reservado um 
grande papel ria reorganiza-<ão do 
mundo. Inscrevê-lo na nossa Cousti-

. tuição seria, pois, uma atitude de 
compreensão pclitica .. Relegá-lo aos . 

No seu ca.pítUlo m - Os pireitos 
Sociais art. 164, § 12, o Projeto se 
refere ao cooperativismo de modo se- -
<:undá.rio e restrito, quando diz: 

cuidados de uma lei ordinária· seria 
:não ape;nas uma deficiência, mas 
uma demonstração de que quisemos 
fazer uma democracia apenas formal. 
E restringi-lo apenas à. modalidade 
àe amparo à economia popUlar couti
tuiria uma subéstimação de Princí
pios que a prática já demonstrou 
capazes de resolver pToblemas em 
todc-s os setores da economia. No 
nosso próprio pais temos ·exemplos 
do quanto é possível realizar atra
;:és do cooperativismo, quer no cam-
po de consumo, quer de crédite, quer 
no da produção. "A lei promoverá. o fome,nto da 

-.-economia popUlar pelos meios 
QUe indicar, inclusive pelo desen

. volvimen.to. do crédito e· do co
opemtivismo". 

o Projeto, ·com o intuito de Pôr 
freio ao latifundiarismo. estatu1 a de
sapropriação ~ terras 
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"aproveitáveis para a explora
ção agrícola ou pecuária e não 
aproveitadas". 

·.Fere, pois, o problema agrário. Mas 
êste não será resolvido sem o coope
rativismq. 

"En esta nueva etapa que ave:.. 
cina la cooperativa ocupará un 
puesto de p.rimeira fila en la re
construcion economica y social · 
del mundo. 

En · la organizacion agraria·, es
pecialmente, es una de las for
mulas que· en mi ccl!lcepto re
ISUlta irreempa.zable, siempre 
que el estado, lo repito, resuelva 
los problemas básicos senalados. 

En efecto, no solo contribuye a 
resolver los aspectos que se 
vincullan a las exploraciones, 
como la utlliZa.ción de la tierra, 
las grandes maquinarias, la for
macion de pequenas . ind:ústrias 
transform21doras, los elevadores 
de granos, la comerciali.za.cióo de 
.productos etc. , sino tambiém que 
·:Prepara o forma un nuevo es
píritu de solidariedad en el .:sm
po. terminando con el ruslamien
to egoista y suicida del. agrário, 
quP- es up.o de los prindpale.s 
males de nuestra campana, que 
le ha · impedido . e'.'olucionar y 
formar una conciencia propia de 
sus problemas, sus lllecessidades 
y dei propio valer". (Bernar
dino C. H orne - Politica A5Tá
ria y Regulación Economica -
pág. 136). . . 

Aliás, a Carta EconômiCa de Te
resópolis, . 

"reconhecendo que, em certos 
cases, as organizações mais am
pl-as apresentam maior rendi
mento, mas tendo em vista que 
a exploração agrícola é feita en
tre nós em grande parte sob o 
.regime da pequena propriedade" 

prccls.mou 
"as vantagens da instalação 

de cooperativas sem caráter obri
gatório". 

Dando caráter oCOnstitucional ao 
cooperativismo e sentido cooperati-. 
vista à ordem econômi.:a que iremos 
esquematizar, estaremos contribuin
do para estruturar um regime não 
só politicamente, mas também, e so
bJ:etudot .econ.ôinicameote . democrã.

.tico. 

Sala das Sessões, em 14 de junho 
de 1946. - Rui .Palmeira. - Frei
tas Cavalcanti. - Mário Gomes. 

N. 0 796 

No Capitulo TII, Dos direitos so
ciais, no Título V, Dqs direitos fun
damentais, lilQdüique-se a ementa. 
para Da. ordem econômica. 

No artigo 164 suprtma:.se a palavra 
final - "sociais". Redija-se assim o 
seu § 1.0 : "A ordem econômica tem 
por base os princípios <ia justiça que 
conciliam a liberd-ade de iniciativa ou 
de emprêsa com a valoriZação do tra
balho humano". No § 2. o substitua-se 
·- "poderá. estabelecer" -por- "es-
tabelecerá". No § 11.0 suprima-se a 
expressão final - "na forma da lei". 
No § 13. o, suprima-se a expressão :fÍ
nal -· "prescrevendo penas contra os 
infratores". No § 24. 0 , n. o I interca
le-se, depois da palavra - "trabalho?' 
- "em idênticas qualidade e quan-. 
tidade". Redija-se assim o § 24.0 : "A 
legislação do trabalho não admitirá 
distinção entre o trabalho manual ou · 
técnico e o trabalho intelectual, nem 
entre os respectivos profissionais, no 
que concerne · a garantias e benef1• 
cios". No § 3. ~. suprima-se a expres
são final - "respeitados aos prores .. 
sôres os seus direitos, tudo pela Iorma 
que a lei determinar". Redija-sE. 
assim o § 35.0 "As obras e monumen
tos de valor histórico e artístico, as
sim como os naturais, paisagens e lo
cais dotados de particular beleza, fi
cam sob a proteção imediata do poder 
púb:!ico, sendo punidos os atentados 
contra êles" No § 3.0 substitua-se a 
palavra iniciai·- "poderâ" - por -
"deverá". 

Justificação 

Emendas sobretudo de redação d1s
pensam superfluidades e tomam o 
texto mais preciso. 

S. S., 13 de junho de ·1946 . .:..... Bias 
Fortes. ~ .. 

N.0 797 

. No artigo 164, §_ 24, inciso II: 
"Acrescente-se, no final, depois da 

última palavra, fazendo vírgula no 
ponto. final: "d.e acôl'do com a assi
duidade, produtiviàaàe e tempo de, ser-
viço de cada um"-: · · 

· Justificativa 

O inciso representa feliz e-. desas
sombrada inovação do projeto da. 
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·grande Comissão, mais audaz ou mais 
cor.fiante que os demais trabalhos, de 
Sampaio Dória e do Instituto da Or
dem dos Advogados, que ficaram mui
to aquem da amplitude do preceito em 
tela. 

Para o- !lustre jurista deveria haver 
apenas "participàção nos proventos 
das emprêsas. pela destinação de 10 
por cento dos lucros líquidos para a 
crganização, em cada Estado, Distrito 

·Federal ou Território, de fundações, 
corr, o fim de manter serviços sociais, 
em be.11.efício dos empregados e suas 
famílias". No projeto do conceituado 
órgão da classe dos advogados, diz-se, 
com outras palavras, rigor<Jsamente o 
mesmo, sem -espec!ficar, porém, a per
centagem nos lucros: "a participação 
nos proventos da indústria e- comércio 
será assegurada .mediante a destina
ção de uma . parte dos lucros liquidas 
para· fundações nacionais que. visem 
prover ao bem-estar, à saúde, à edt. · 
cação e ao recreio dos trabalhadores 
e suas familias". 

Gemo acabamos de ver, ambos os 
projet-os não foram até à participação 
direta do trabalhador nos lucros das 
e;~prêsas, · mas, apenas fazem destinar 
.parte dêsses pr<Jv·zntos à saúde, edu
-::ação, é recre!o dos operários e suas 
hmilias. 

Não é de estranhar o receio e inde
dsi\o que transpar.ece dessas tentati
va.:; tímidas e incompl•;;tas, eis q_ue o 
pr1pno 1.° Congresso Brasileiro de 
Economia, reunido nesta capital em 
1943,· apesar de ter "considerado ser 
altamente . vantajoso criar no pessoal 
ope:;ário o "espr2t-de-corps" <o sen
iimento <ie unidade) • que decorre do 
conhecimento exato da situação da 
emp1ésa e dos seus propósitos, e con
seqüente integraçiio de cada um no es

.fôrço conjugado de todcs, para o .bom 
êxito do empreendimento" não quis 
tirar dessa premissa a conclusão de

. ~ida, e limitou-se a "reéomendar que 
o pessoal das -emprêsas industria:s 
·seja constantemente informado sôbre 
o- andamento dos negócios e dos pia

. _nos futuros da emprêsa, e que seja ofe
recida tôàa oport"ün.idc.d.e pa.ra colabo
rar com· a direção na melhoria das 
condições do trabalho" (Anais do I 

Congresso Brasileiro de Geografia,· 
1.0 vol. pg. 150). 

Já o Instituto do Direito Social, de 
Sãci Paulo, fo! mais longe, e no _ante
projeto de sua contribuição para os 
trabalhos da Constituinte, sõbre "Or
dem Econômica e· Social", incluiu a. 
"pq,rticipação do empregado nos resul-

. tados da emprêsa, sem prejuízo do de
senvolvimento éconómico da mesma e 
do justo salârio". 

Não há negar que a Comissão andou 
muito bem fixando rio texto constitu
c:onal uma providência de largo· al
canc·e econômico e social, eis que do 
mesmo passo assegura justa e razoável 
cmnpensação ao trabalhador, como 
merecido e adequado prêmio pela sua 
apreciável parte na conquista dos lu
cros da emprêsa, e fornece eficiente 
estímulo psicológico para produção, 
melhor ainda que o aumento dos sa
lários, mesmo porque cria o tão útil 
"esprit-ãe-corps" entrevisto numa das 
teses do Pr:meiro Congresso Brasilei
ro de Geografia". 

-~ 

Mas, também, forçoso é reconhecer •· 
· que importaria em clamorosa injusti

ça, para o próprio trabalhador, aqui
nhoar indistinta e igualmente a to
dos, sem considerar o uérito e a con
dição de cada um. E', precisament>a, 
o que objetiva evitar nossa emenda, 
condicionando a partir.ipação nos lu
cros das emprêsas ao critérios de assi
duidade, produtividade e tempo de ser
viço, de maneira que os vadios, os 
inút-eis e os recém-admitidos não pre
tiram e prejudiquem os direitos dos 
labori.osos, dos capazes e dos que já 
vão· encanecendo na casa, na edifica
ção do seu progresso e da sua for
tuna ... 

Longe de ser uma medida c:e res- · 
trição ao espírito elevado do inciso. a 
emenda significa a garantia cte sua 
observância e assegura val:oso ampa
ro ao proletá:io digno e trabalhador. 

Sala àas Sessões da Assembléia. 
Constituinte, em 14 de junho de 1945. 
- Lameira. Bittencourt. Maga
lhães Barata. - 11--Ioura Carvalho. -
Alvaro .Adolfo. - João Botelho. -
Duarte d'OZiveira. - Nelson.Parijós •. 
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N.0 798 

· Ao ·art. 164: 
Substitua:.se o n.0 VI do § 24 do 

art. 164 pelo· seguinte: 
"VI. Descanso remunerado, um 

clia por semana, de preferênCia nos 
domingos, e ainda, sempre que o pos
sibilitarem as exigências de funci..ona
mento das emprêsas, nos feriados na
cionais e, segundo a tradição, nos fe
riados religiosos". 

· Justificação 

A emenda procura dar maior cla
reza e precisão ao texto do n.O VI, do 
§ 24 do art. 164. 

Sala das sessões, em 12 de junho 
de 1945. - Gustavo Capanema. 

N. 0 799 

Ao artigo 164: 
Desdobre-se o n° VIII do § 24 do 

artigo 164 em dois números, dêste 
modo: 

"VITI. Estabilidade no emprêgo, 
nos têrmos. que a lei estabelecer. 

IX. Indenização ao trabalhador 
dispensado sem justa causa". 

Justificação 

A emenda tem por fim tornar mais 
claro e preciso ~ pensamento do nú
mero VIII do § 24 do artigo 164: 

Sala das Sessões, em 12 de Junho 
de 1946. -Gustavo Capcnema. 

N . 0 800 

Ao artigo 164: 
. 

Substitua-se o § 1.0 do artigo 164 
pelo seguinte: 

"~ 1.0 A ordem econômica conci
liará a liberdade de emprêsa com a 
valorização do homem no trabalho". 

Justificação 

A emenda procura dar ao pensa.:. 
menta contido na disposição do § 1.0 
do artigo 164 ·uma eXpressão mais 
c!ara. Gustavo Càpanema. 

N.0 801 

Art. 164, inclua-se em parãg::rafo, ou 
onde convier: -
. . "Anuall:nente, a União consignará. 
~ lei orçl:)inentál'ia. os Tecursos ne-

cessários à manuten:ção e· desenvol
Vimento de um Instituto Nacional de 
Pesquisas, destinado a investigação 
científica de natureza teórica e apli
cada". 

Justificação 

O exame do Projeto de Constitui
ção demonstra que da parte dos ilus
tres Representantes que o· elaboraram, 
tendo em vista o futuro de nossa na
cionalidade, houve a preocupação de 
valorizar o homem: cuidando de sua 
saúdé; promovendo sua educação; · 
amparando a familia e colocando-a· 
sob a proteção espiritual da doutrina 
cristã; assegurando uma mais ampla 
d:stribuição da justiça; diminuindo o 
desnível econômico e financeiro en
tre tràbalhadores e capitalistas; faci
litando melhores condições de existên

. cia pela criação de novas fontes de 
nqueza, bem assim pelo sanéamento ·e 
pela proteção contra os flagelos das 
secas e das inundações; concedendo 
ou ultrapassando o máximo admis::;i
vel de garantias individuais; impondo 
uma oooperação mais intima entre os 
poderes do Govêrno e da Administra
ção, prôpriamente dita. Enfim, o Pro
jeto citado traduz esta aspiração de' 
bem estar, de necessidade de conforto 
e desejo de progresso cultural e ma
terial, comum a todos os brasileiros. 

Ora, para se alcançar pràticamente 
êsse fim almeja<io, claro está que ~e 

devem aplicar meios honestos e exa
tos. São exatos os meios propostos? 
Sim, mli.s incompletos. Falta-lhes, a 
nosso ver. o característico de indepen
dência, imprescindivel para que, futu
ramente, a nossa vida econômica e 
social não fique subordinada a seiva. 
àe raízes estranhas, das quais não 
<ieverá continuar dependendo a sua. 
alimentação. 

As nossas riquezas naturais e valo
res humanos só poderão ser conve
J.:ientemente aproveitados e desenvol
vidos. graças aos recursos que a ciên
cia hoje nós faculta pan êsse fim. E' 
certo que podemos e devemos utillsar 
mo oonhecimentos adquiridos através 
do prógresso da ciência em outras na
ções, o que será perfeitamente ho
nesto. 



-123-

Parece..:nos contudo que, prevendo o 
futuro, só agiremos com exatidão se 
cuidarmos em tempo de criar em
nosso próprio pais um centro de estu
dos e de experiêJ:lcias com um apare
lhamento material indispensável e 
onde, •sem a preocupação de proven
tos imédiatos, possamos trabalhar com 
.estabilidade e perseverança, confian
tes de que, · aqui, também a ciência 
multiplicará seus frutos com o poder 
de nossa própria inteligência, eri
gindo os sólidos alicérces sôbre os 
quajs, no despertar de nossas futuras 
gerações, deverá transformar-se em 
realidade··- êste sonho de grandeza 
que, hoje, tanto nos envaidece. · 

A nossa afirmação é que, embora 
no sentido relativo, para sermos inde
pendentes social e econômicamente, é 
l.lecessário, antes, ainda no sentido 
relativo, sermos . independentes no 
campo da investigação e da aplica-

. ~ão da ciência. E'. pois, um dever pre
cípuo assegurarmos a existência e de
senvolvimento dêste "mais alto po

. der de meios exatos" com os quais 
se conquiste. o progresso. 

Sala das Sessões, 13 de Junho de 
1S46. -Rodrigues Seabra. - Augus
to Viegas. - Juscelino Kubitschek. 
- José Alkmim. - Israel Pinheiro \ . 
- Milton Prates. - Alfredo Sá. -
Joaquim Libanio. - Jaey de Figuei
i'edo. - Bia.s Fortes. - Jurandir 
Pires.- Benedito Valadares.- Chris
tiano Machado. -Ernesto Dornelles. 

João · Henrique. - Wellington 
Brandão.-- Olyntho Fonseca.- Du
que de Mesquita. ·- Jonas Ccirrm. -
Pedro Dutra. 

N.0 802 

Ao art. 164: 

Suprima-se o segundo periodo do 
· § 21 do art. 164, nestes têr.mos: "Para 
a defesa dêsse direito, o poder pú
blico proporcionará ass!stência judi
ciária gratuita." 

J'ILStijicação 

A disposição do segundo período dÓ 
§ 21 do art. 164, é desnecessária. A. 
matéria ê regula-da de um modo geral 
pelo § 40 do art. 159. 

Sala. das Sessões, 12 de junho de 
1946. - Gustavo Capanema. 

N.0 803 

Título V - Capítulo m - Art. 164: 
Suprima-se o § 4.0 que diz: "o uso 

da propriedade será condicionàdo ao 
bem estar social, de modo que permita 
a justa distr.buição dela, com iguais 
opor-tunidades para todos". E ponha
se em seu lugar a emenda aditiva 
que figura ao fim da justificação. 
Alde Sampaio. - João Cleophas. -

J'ILStificativa 

O dispositivo está traçado em têr
mos abstratos, sem um sentido con
jUilto e com conceitos parciais e im
precisos, nas três locuções em que se 
divl.ce. , 

No conjunto parece que o · disposi-
. tivo quer proteger a formaçãn do 
património individual de modo que se 
torne acessivel a cada u:n. possUir 
haveres próprios. O texto está longe, 
porém, de precisar essa intenção . 

Parte por parte, os conceitos qúe · 
enunc:a são de natureza abstrata e 
com significado inseguro . 

Assim o Primeiro conceito·, que en
tretanto é o mais claro entre tooos. 
declara·· que "o uso da propnooade 
será condicionado ao bem estar so
ci-al". · O enunciado exprime simples 
declaração sem proveit<;> legal. 

Poder-se-ia dizer que o direito de 
propriedade sofre restrições po!" mo
tivo do bem estar social; mas isto 
constitui uma superfectação não só 
pelo çue está dito noutros artigos do 
Projeto, como porque a lei foi sem;>re 
livre p-ara restringir direitos. M&s, 
analisado no que verdadeiramente po
deria significar, o conceito mostra o 
absurdo de sua aplicação. De fato, se 
o uso da propriedade é condicionado 
ao bem estar social, se, por exemplo 
um escritor tem as suas estantes re
pletas de livros e há falta dêles numa. 
biblioteca pública, então os livros dP.
vem ser traslaàados da estante do 
escritor para a biblioteca. O mesmo 
se daria com o proprietário de auto
móvel que passasse diante de uma 
fila de passageiros de ônibus; para. 
cumprir o dispositivo constitucional. 
o guarda civil haver:a de compeli-lo 
a parar e encb.êlo de pa55agei:.-os. -

O fato da propriedade· apresentar-se 
sob duas modalidades, s ·de servir s 
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uso estritamente pessoal quando cons
titu!da pelos bens de. consumo direto; 
e a de servir como meio de n8vas 
criações e a uso comum quando cons
tituída por bens de consumo indireto, 
não permite a uniformidade de re-

. gulamentação que o dispositivo pre
. tende prescrever, . sem concretizar o 
seu prÔ;prio significado. 

A segunda locução do disposi~ivo 

declara que o uso da propriedade 
deve· ser exercido "de modo que per
mita a justa distribuição dela". 

Entende-se que a expressão quer di
zer que o bem estar social se trad1.:.7. 
pela partilha coletiva no uso dos bens. 
conceito que não foi a.dota·do nem 

r.,a Rússia soviética. Na revolução 
russa o Poder Público se apoderou das 
propriedades, dentro do sistema de 
capitalismo do Estado, ou as · derxou 
com os 'Seus 'proprietários, como acon
teceu com as propriedades agrícolas t 

os bens de comércio. Só nos paises in
va.C.i·dos pelas tropas de guerra é que 
consta que a União Soviética haju. 
adota-do o processo de distribuir pro
;prieda<les agrí.co1as para conquistar a 
boa vontad.e da parte mais numerosa 
das populações submetidas De modo 
que é incompreensível o que se p:::e
te_?de com ~ locução que por sua vez 
nao passaria, em qualquer caso de 
um simples enunciado sem sentido 
concreto c portanto impróprio a texto 
constitucional. · 

A última parte do dispositivo declara 
que a distribuição da propriedade se 
rará com iguais oportunidades para. 
todos. 

O preceito examinado em ligação 
com o precedente quereria dizer que 
a propriedade se distribUiria, dividin
do-se em· pa,.""";es iguais entre todos, 
única maneira possível de pernli.tir 

· oportunidade igual. • 
O conceito de oportunidad.e. social · 

prende-se ao uso das faculdades de 
cada um e, como matéria legal, mais 
depende do dever do Estado do que 
de concessões impostas na competição 
individual. · 

A oportunidaide igual subordina-se 
à. condição de capacidade igual e esta 
depend-e <las aptidões orgânicas do in
dividuo, as quais na vida moderna, 
se desenvolvem sobretudo pela instru~ 

ção e pela aprendizagem e se mani
festam de modo tão geral que ainõ.a 
predominam quando se subtraiam da 
apropriação privada, os meios ecg
nômicos de ação produtiva. 
Efetivamente~ em nenhum re-;1me, 

o individuo pode ser um médico um 
diretor de emprêsa, um dono de fá
brica, sem possUir instrução que haja· 
desenvolvido c:eus dotes naturais. Por 
conseguinte, os meios de promover a 
i.nstrução, constituem o primeiro pa~ 
para o desenvolvimento das faculdades 
orgamcas, permitindo ao .mdlvíduo 
entrar na luta da competição c•Jm ·o 
máximo de capacidade que é apto a 
obter. · 

· O dispositivo está fora da .condição 
da capacidade natural, quando enun
cia o conceito de igual oportunidade 
para todos e nem ao meno:; sé prende · 
ao princípio socialista da obtenção por 
trabálho próprio, princfpio aliás ex
presso no .final do art-. 12 da Cm.:.T.i
tUicão·russa que englo•ba os dois con
ceitos: "a cada um de a<:õrdo com a 
sua· ·capacidade; para cada um de 
acôrdo. com o seu trabalho". <O tras
Lado da Constituição russa que figura 
na edição brasileira da vida de Stalin 
omite êste finaL do artigo. ) 

Está., portanto, o dispositivo fora 
dos conceitos sociais ainda os ma'is 
avançados e como por outro lado, o 
Projeto mUito acertadamente conserva 
a ·tra<lição da prÕpriedade privada dos 
meios de produção, não admitindo as
sim que as locuções "distribuição da 
propri~ade" e "oportunidades iguais 
para todos" se refiram à di~são geraJ 
da propriedade, nada explica a sua 
permanência nos têrmos em que est9 
l."edigido. 

Para ·atender aos do!s conceitos de 
Ca.IPaCidade individual e de i.g1ml opor
tunidade "para desenvolvimento ds. 
factild21de natural de ação empreende
dora, propomos as duas emendas adi
tivas abaiXo expressàs. uma das quai3 
o autor havia ~resentado ns Cons
tituinte de·ss, sem.hiver logrado a-pro-.· 
vação, . 

Onde convier: 
Tit'Ulo V - Art. 164:. 
Emmda aditiva: 
A lei protegerá a pequena explora

ção eni face da concentração indus-
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trial, e instituirá me'ics para que !)elo 
menos a décima parte dos Território!:. 
municipais seja constittúda em regima 
de pequena IJ.r.Opriedaàe, não suscet;.
vel de incorporação, de modo que se 
possa desenvolver o espírito natural 
de empreendimento, como atributo 
pessoal. - AZde Sampaio. - João 
Cleophas. 

N.0 804 

Ao artigo 164 
Redija-se assim o n.0 IV dó § 24.o 

do artigo 164: · 
"IV. Trabalho diário não exceden

te a oito horas, periodp reduzível, 
mas só prorrogável nos casos oreV'i..s-
tos na _lei.'; • 

JustificaÇão 

A emenda procura dar mais pro
priedade à redação do n.o IV do § 
24.0 do artigo 164. 

Sala das .Sessões, em 12 de junho de 
1946. - Gustavo Capanema. 

N.0 8Q5 

Redijam-se assim 09. arts. 1S5 e 
166: 

Axt .. Os Estados Unidos do Brà
sil observarão as normas universais 
de direito internacional. 

§ 1.0 Os tratados e convençã€s que 
a União celebrar com outros Estados, 
na. forma desta Constituição, passa
rão a fazer parte da nossa legislação 
interna .. 

§ 2. o Os Estados Unidos do Bra
. sil só recorrerão à guerra se nfu:l: 

I. Couber ou se malograr o recurso 
. do arbitramento. 

li. Tiverem lugar os meios pacf4icos 
regulados por órgão internacional de 
que participe. 

· § 3.0 Em caso uenhum os E>tados 
Unidos do Brasil se empenharão em 
guerra de conquista, direta ou indi
retamente, por si ou em aliança com 
outra. nação. 

§ 4.0 Os Estados Unidos do Brasll 
poderão co-participar: . 

I. De órgão da vontade e dos in
terêssés da. comunidade internacio
nal capaz de pôr em prática as suas 
decisões .. 

n. De órgão regional de potências 
f<1rmado por. vincul<ls de solidariedade 
e <le interêsses comuns. · · 

§ · s.o Os F..stados Unidos dq Brasil 
poderão. en.trar em entendimento com 
as, nações vinculadas ao sistema bi-

drogrãifico da Amazônia para a orga..; 
nização e execução de planos de va
l<lrizaçáo econômica da regiãÕ". 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N.0 806. 

Suprima-se o art. 166. 

Justificação 

Será feita ·da tribuna, pelo primeiro 
signatário da emenda. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Adroaldo Costa. - Souza. 
Costa. - Glycerio Alves. - Manuel 
Duarte. - Daniel Faraco. - Hero
philo Azambuja. 

N. 0 807 

DAS FÔRÇAS ARMADAS 

Art. 173 - § 7. 0 - O militar da 
ativa, da reserva ou reformado só 
não terá direito aos vencimentos ou 
proventos militares enquanto receber 
o subsidio ou os· vencimentos do car
go, perma.nente ou temporário que 
ocupar. Em caso nenhum, o militar. 
em funções estranhas às fôrças ar
madas, poderá optar pelos vencimen-
~· ou proven"os militares. · 
~uprima-se: o último t:eríodo, onde 
diz: "Em caso nenhum, o militar, 
em funções estranhas às . fôrças ar
maaas, poderá optar pc;los vencimen
tos ou proventos militares." 

Justificação 

Não se justifica a preceito contido 
no final dêste parágrafo. Basta um 
exemplo: em face da crise, que atra
vessamos, o govêrno federal lançou 
mão do E.'tército para auxiliar o 
transporte e distribuição de gêneros, 
nos grandes 'centros. Evidentemente, 
não é uma ftinçáo de caráter militar. 
Pelo contrário, ·é uma função civil. 
Como esta, outras ·poderão surgir, nos 
casos extremos ou de emergência, e 

. como receberia seus vencimentos a 
militar que fôsse designado, para tais 
casos, .como tem acontecido? 

Sob aspecto diverso, poderíamos ar
gwnentar com a designação de um 
interventor municipal, quando o no-
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meado de patente superior. ficaria 
na situação de perceber menores ven
cimentos, sempre que a fixação orça
mentária estabelecesse quant'l.a infe
rior, para a remuneração do cargo 
de prefeito. 

Sála das Sessões, 13 de junho de 
1946. - Adelmar Rocha. - Dolor 
de Antirade. - Lino Machaã.o. 
Antenor Bogéa. - Areia Leão. -
José Cãnditio. 

N. 0 808 

DAS FÔRÇAS . ARMADAS 

Art. 173 - O militar da ativa, etc. 
Acrescente-se: § 8. 0 - Para a re-

-forma, os militares contarão o tem
po _ de serviço prestado em função 
pública federal civil. 

Justifica-ção 

. Nos quadros de serviços, estabeleci
dos na organização das fôrças arma
das, ou até entre o::; oflciais""combaten
tes, podem existir muitos que se bene
ficiem do preceito, que ora sugerimos. 
Pois, consideramos justo que a con
tagem do tempo de serviço, em tais 
circunstâncias, nãÕ fique à margem. 

. Sala das Sessões, 13 de junho 
1946. - Adelmai- Rocha. - Dorar 
de_ Andrade. - Lino Machado. 
Antenor Bogéa. - Areia L~ão. -
José Cândido. 

N. 0 809 

· Redija-se o art. 177: 
"São vitalícios os serventuários -de 

oficios de justiça e os professOres ca.
tedrá ticos." 

Justificação 

A redação proposta exclui da enu
meração dos funcionários vitalicios 
os magistrados: a) porque a vitali
ciedade dos :membros do Poder Ju
diciário já está prevista no art. 68, 
n° I; b) porque o art. 177 está su
bordinado ao "Capitulo II - Dos 
funcionários públicos civis" e os ma
gistrados são funcionários, no senti
do empregado pelo texto em análise. 
A referência aos . magistrados nesse 
dispositivo, sôbre ·ser dispensável, po
deria ensejar longos debates a res-

p-eito da situação j:urídica dos juizes 
frente ao funcionalismo civil. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. -·Raul Barbosa.; 

N. 0 810 

Redija-se- o parágrafo único do ar
tigo 178: 

"As garantias dêste artigo não se 
aplicam: 

a) se o cargo fôr de confiança, ou 
quando a lei o declare de livre no
meação e demissão; 

b) se o provimento do cargo fôr 
interino ou temporário. 

Justifica-ção 

A emenda exclui das garantias de 
estabilidade quantos tenham sido hn
meados em c...ráter interino ou tem
pora'!'!o para cargo de provimento 
efetivo, hipótese nã,o prevista pelo 
projeto. ne· outra forma ficaria sem 
aplicação a exigência . do .::oncurso 
para o ingresso no funcionali!:>mo civil -
Realmente, a :s1omeação em caráter 
interino pressupõe a inexistência de 
candidatos habilitados em c<:lncurso 
e para burlar êsse preces;,() de seleção 
bastaria ao Govérno não realizá-lo, 
nomeando sempre int~os que, ao 
fim de dois anos, esta1•iam. com di
reito à estabilidade. A hipótese do 
n.ci n do art. 178 do projeto é dl
versa e · ampara os titulares de car
gos isolados de p_rovimento efetivo 
sem dependência de concurso. Quan
to ao provimento temporário, a. ex
clusão é indispensável e natural, dtls
cie que êle se faz para substituir fun
cionário ocupante de cargo de provi
mento efetivo, · afastado legalmente 
do exercício das suas funções. Não 
há vaga para. a permanência do subs
tituto. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Raul Barbosa. 

N.0 811: 

Substitutiva 

Ao art. 178 
· Art. - A primeira investidura 

nos cargos de carreira far-se-á, tam
bém, mediante concurso -de prova.S, de 
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titul06 ou de umas e outros, respeita
da a. ordem de classüicaçã.o dos ha
bilitados. 

§ 1.0 - São estáveis: 
I - Desde a posse, os. funcionários 

nomeados por concurso e os membros 
do l\4inistério Público. 

II - Depois de dois anos de éxer
cicio, os nomeados sem concurso para. 
os cargos isolados que a lei declarar 
-de livre nomeação e demissão. 

Justificação 

A redação dada ao art. 178, seus 
itens e seu parágrafo único, cogitando 
da efetivação de funcionários nomea
dos sem . concurso, está em manifesta 
colidência. ·com o drsposto no a.rt. 175, 

.que a.ssegur.a a . todos os brasileil'os a 
acessibilidade aos cargos públicos. 

· Em bôa técnica legislativa já se 
imporia a modificação àe ·um. ou de 
outro dispositivo, a fim de que não 
houvesse incongruência no texto cons-

- ~tucional. 

Ocorre, porém, que o disposto no 
art. 175, deve ser mantido por ra
-zões· óbvias, per issó que encerra prin
cípio manifestantemente democráti
oeo, consagrado em nossas cartas po-
1iticas desde 1824, e consulta os supre
mos interesses da. coletividade, aten
_<Ciendo, por outro lado, às conveniên-

. <:ias do serviço público, com a possi
-bilidade de um recrutamento dos m~is 
-capBlleS, numa. livre concorrência en-
tre todos os brasileil'os. 

Além do mais, assegurando o ante
projeto a possibilidade de ingresso nos 
eargos · públicos "a todos os . braSi
leiros". a instituição da obrigatorie
dade da prestação de concurso se im
punha como conseqüência indecll.:lá
vel, por isso que, de outro modo, seria 

. burlada a garantia constitucional. 
'Somente condicionando-se o provi
-mento dos cargos públicos à prévia 
-prestação de provas públicas de ca-
-pacidade, se poderia, efetivamen~e. as-

. :segurar· o pleno exercfcio dos direi

. ·tos cor..substanciados no art. 175. ci
tado. 

Por essas ponderosas razões, mis
. · tél' se faz a revisão do art. 178 do 

:Projeto, .cujo conteúdo deve ser subs-

tituido nos seus :POntos essenciais 
para que tenl;la vigência e eficácia. o 
principio da. acessibilidade democrá
tica, enunciado no art. 175 citado, e 
o texto legal da nova lei bãsica for
me um. todo harmônico e coerente, 
cujas disposições não se excluam mu.,. 
tuamente, ou dêem margem a inter
pretações iimallciosas. 

Quando · se reestrutmq dem.ocràti
camente a NaÇão, não é admissivel · 
que se relegue a plano secundário a 
instituição moralizadora do mérito, no 
preenchimento dos cargos públiOOS, 
notadamente quando de carreil'a.. 

Não é possivel que os Constituin
tes de 46 promovam consciente e de
liberadamente o retõrno às praxes, do 
"filhotismo", do favoritismo e do ne
potismo, tão a gôsto de certos polí
ticos da chamada "República Velha" 
já condenadas e abandonadas desde 
a revolução de 30. · 

A manutenção do art. 178, como es
tá redigido, representaria sensível in
volução social, politica e~ administra- · 
tiva, que não encontra argumentos, 
quer de natureza prática, quer ju..oof
dica, ou doutrinária, capazes de jus
tificá-la. 

Em qualquer nação civilizada, na 
administração pública ou particular, 
está plenamente provado que a sele
~o pelo mérito constitui a fórmula 
mais eficiente para a conquista, de 
uma posição condigna, entre os pa.i
ses bem administrados. 

Entre nós, em 1913, já. o grande 
Monii SOdré, procurando traçar o es
bôço de um estatuto ·no qual o con
curso fôsse uma das pedras funda
mentais, assim se expressa: 

"E' mistér que se acabe com 
esse .regime corruptor e deprl
mente do favoritismo, segundo o 
qual os cargos públicos não se e.d- · 
quil'em. pelo mérito pessoal, nem. 
são o prêmio dos que dão prova 
de idoneidade moral, de inteli
gência e de atividade, mas cabe 
aos que conseguem a proteção do 
govêrno, não raro, após terem fei
to, camo dizia Steeg: "o gracioso 
omaménto das antecâmaras mi
nisteriais", onde perdem muitas 
vêzes os melindres do brio, habi-
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tuando-se às misérlas da adula~-
· ção, áos manejos da intriga, ou às 

perfidias da calúnia, como meio 
de afastar competidores e con~ 

seguir o -triunfo das suas preten
çóes". 

Não ~ outro o pensamento dos cul~ 
teres do Direito Administrativo, do · 
Direito Constitucional e da. Ciência 
da Administração. 

No Brasil, podem ser citados, em 
abono da tese, nomes que avultàm no 
panorama da cultura nacional, como 
Rui Barbosa, Justiniano de. Ser.pa, Vi.S
conãe do Uruguai, Oliveira Santos, 
·Tito Prates da Fonseca,. Luís Carpen
ter, e, dentre os modetnos, Odilon de 
Andrade, Temistocles Brandão Caval
ciinti, José Matos de Vasconce'xos,. e o 
ilustre parlamentar, Sr. Graco C<lr
doso, que toma ·assento nesta Casa, 
Vultos, todos êles eminen-tes, cujos· 
pronunciamentos a respeito, de tão 
conhecidos, dispensam maiores co
mentários. 

No estrangeiro, entre outros, Du
guit, Busquet, La Grasserie, Demar
cial, Le Cahen, na França; WiZZougJz.bi 
Harvey Walker, Mosher, White, Vite:
Zis, e tantos outros, na · América do 
Norte; Cino Vitta e D' Alesio, na Itá
lia; Rafael Bielsa, na Argentina; e 
Gabino Fraga Júnior,· no MéXico. 

Como está redigida à presente 
emenda substitutiva, fica reduzido a 
seus têrmos justos o a.rbitrio do legis
lador ordinário, que não poderá. dis
por no sentido de tornar estáveis ser
vidores interinos que não queiram 
submeter-se a provas de capacidade 
para o exerc:fcio dos cargos, bem como 
pela sua solar clareza, evita as inter-

. mináveis demandas judiciais, possi
veis na obscuridade de uma· lei anti

. tética ~s. suas várias disposições sô
bre um mesmo assunto. 

Também não se cerceou a r-..zoável 
·liberdade que deve ter . o administra
dor de nomear e demitir funcionários 
de determinados cargos estabelecidos 
na lei ordinária. · 

Por outro lado, se houver salutar. 
res_:aição ao ab~so da efetivação de 
servidores ocupantes de cargos de car
reira que ingressaram no serviçO pú
blico por outro modo que não a por-

/ 

ta democrática da livre competição. 
não se d&ixou de prever a po$ibilida
de de efetivar aquêles que, ocupan
tes de cargos isolados, foram nomea
dos i.."ldependentemente de concurso~ 

e que, sem razão poderosa, são man
tidos desprotegidos de quaisquer ga
rlihtias, após vários anos de exerci-
cio nas suas funções. _ 

Ficam, assim, acautelados os direi
tos do cidadão, pelo precnchimeato de
mocrá,tico e em livre ·concorrência dos 
cargos públicos, os interêsses da · Ad
ministração Pública, pelo afastamen
to, de logo, dos absolutamente inca~ 
pazes, sendo de acentuar que a "Nação 

. não sofrerá o vexame · de ver seus 
próprios representantes apontados à. 
execração pública, como veicules de 
interêsses subalternos, e, talvez, per
sonalissimos, de quantos desejem uti
lizar-se dos cargos . públicos, para o 
imoral . comércio dos votos, nas elei-
ções vindouras. · 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 194Ei" 
- Francisco Gurgel do Amaral Va
lente. -. Benjamim Farah. - Sega-· 
das Viana. - Antonio josé da Sil
va. - Melo Braga. - Baeta Nevei. 
-Manoel Benicio Fontene'tZe. - LeT1f: 
Santgs. -Luiz Lago. - Pedroso Jú
nior. - LeojJoldo Neves. 

N.O 812 

ltedija-se o axt. 179: 

Art. _:. SOmente perderão o cargo:

I - Os funcionários vitalícios, em 
virtude de sentença 'udiciâ.I'ia. 

I! - Os funcionários _estáveis, por· 
fôrça de sentença. judiciária ou de 
processo administrativo em que se 
lhes assegure amp:!a crefesa, inclusive
a nomeação de advogado para acom
panhar a produção da prova. 

m - Uns e cutros, pela aceitação
do cargo incompativel. 

Parágrafo único - -xtinguindo-se: 
o cargo, o funcionário estável será.._ 
obrigatOriamente aproveitado em ou-· · 
tro análogo, que venha a vagar, e
até o seu aproveitamento ficará. em. 
dispomlJill.dade com todos os direi
tos e vant8.gens do cargo extinto. 
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Justificação 

A emenda visa a esclarecer (lue. 
,:na am'Plitude da. defesa assegurada 
oo funcioriário acusado ::;e inclUi a 
n~eação de · advogado para acom
panhar a produção da prova, evitan
do-se que a legislação ordir..ária re
du a defesa a alegações finais, em 
prazo ourto, como acontece freqilen
ten\.mte. A pesquisa da verdade, atra
v~ da prova, deve constituir o ponto 
nuclear de qualquer procedimento ad
ministrativo e se a autoridade jul
gadOl'a não participa diretamente dos 
trabalhos de investigaç:o maior cui
dado se deve ter na regulamentação 
de Pl'ocesso. Ao acusado deve ser ga
rantido o direito de acompanhar a in
vestigação. apontando os vícios e 
omiS<>sõés da prova porque assim fi
cam resguardados ' os int&'.êsses àa 
administração em apurar a -verdade e 
Os funcionários submetido a processo. 

O art. 179, do projeto estabelece, na 
emnçã.o, de cargo público, ·dive:rsl
dade de tratamento para funcionâ
riots estáveis e a.dmil:.c, nessa hipótese 
a perda do cargo. Convém esclare
cer que a ~bilidade não é ine
rente s.o cargo, mas ao serviço pú
blico; A inclusão do caso de extin
ção do cargo· entre as causas legíti
lllaS de perda do emprêgo pode dar 
margem a equívocos pr-ejudi.cialS ao 
direito de estabilidade e. a manobra~ 
políticas tendentes a anular essa ga
rantia. No sentido em que o praje-' 
to admite a perda do cargo por efei
to de sua extinção, muitas outras mv- . 
dalidades deveriam ser contempladas: 
promação. readaptação, transferên
cia, aposentadoria, etc. Em todos ês
ses ro.asos, o f.uncionãrio deixa o car
.go anterior pa.ra ser investido em ou-

. tro o': em situação jurídica diferente, 
sem prejuízo da estabilidade já aa

. quirid'a. Por isso, a emenda sugere 
a excluSão, no texto da hipótese em 
·a~. . , 

AJém disoo, não há razão para que. 
extinguindo-se o cal'gc, o seu titmar 
seja exonerado se contar menos de 
dez anos <le · serviço, quando · se asst:
gura o direito à. disponibilidade re
lDimerada aos . que, em idêntica sf-

tu-ação, contaz.em tempo de exerci
cio igual ou superior a dez anos. o 
pressu;posto da disponibilidade deve 
ser, sem a menor dúVida, a estabili
dade, pouco importando que seja an
tigo ou recente. E nenhuma incon
veniência haverá pal'a os interêsses 
da administraç"'a.O na ressalva dêsse 
direito, desde que a clisponibil1da.de, 
em geral; terá pouca duração, deStle .... 
que o dispositivo manda aproveitar, 
obrigatõriamente, funcionário nes
sa . situação, em cargo análogo, que 
venha a vagar. 

O projeto usa a expressão "dispo
nibilidade remunerada", deixando 
margem para que a lei "}rdinária ado
te o sistema de remuneração pro:P<lr
cional ao tempo de serviço. A emen
da. esclarece o texto, nesse ponto, 
mandando assegurar ll.o funcioná.rio em 
disponibilidade os direitos e vanta
gens do cargo elWtinto. Estipêndios 
:>-roporcionais ao tempo· de serviço não 
representam gsrantia efetiva, desinte-, 
ressando, r/ia de regra, a administra
ção de promover o aproveitamento do 
funcionário. O critério que a emen
da sugere, sôbre ressalvar <t situação 
_pessoal do funcionário que não con
tribuiu direta ou lilciiretamente para 
a supressão do emprêgo; esti.!nu!a o 
Govêrnc a a,breviar o aproveitamento 
do titular dêsse direito para aliviar
se do On'US a que fica obrigado o te
souro. 

SsiiJa das Sessões, 14 de junho de 
de lWô. ~Raul Barbosa. -Almeida 
Monte. - Osvaldo St"'!Ldart. - Eg- · 
berto Rodrigues. - Gentil Barreira. 
- Heitor CoUet. 

N.O 813 

Suprima-se o art. 180. 

Justificação 

o Qispositivo cuja supressão se pro
põe é uma. reprodução do art. 1'73, 

. da ConstituiçS.o d~ 1934, tendo o o~ 
jetivo de acautelar os interesses da. 
aõmilu.stração ~ontrs. os abusos de
. CO'l'I'entes · do a.rasta.ro.~nto ilegal de 
funcionários. Para a prevenção àês
ses inconvenientes e repressão dos 
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a.busos, o projeto, ao 'lado da respon
sabili'Cl!ade civil das pessoas jurídi
cas . de direito público pelos danos· 
que seus funcionários, nessa Q(Uali
dade, causem a terceiros, admite a 
ação regr~sr,iva contra o:. causadores 
do dano (art. 181) . A regra do ar
tigo 180 torna certa a e:lreeução da. 
sentença que anula a demissão do 
funcionário ao mesmo tempo que con
sagra um principio, atribuindo ao 
Ju+gado efeitos diretos e imediatos 
contra quem não foi parte na causa 
e não . teve oportunidade para pro
duzir defesa: - o funcionária que 
ocu<pa o lugar daquele que obteve 
reintegração. ·Ademais, cUm.pre dis
_tinguir as várias hipóteses ocorrentes 
no provimento ào cargo de que fôra 
afa~do o · f.uncionárío beneficiado 
pela rélnt~o. porque o novo ti
tular pode ter sido investido no car
go por fôrça de um concurso ou de 
.um aces:;o 'egitimo. A ..:cpJ.:açã:> do 
primeir<> da.no não deve ser causa 
da viol'.l.ção de direitos regularmente 
adquiridos. Quase sempre a inves.ti
d'ura do novo titular se verificá an
tes dé ajuizado o litígio entre o fun
cionário· e a Fazenda Pú!bllca. O dis
PQ<iitivo que se quer eliminar pressu
põe neces.sàrlamc:-te uma relação di
reta. entre a demissão invalidada· e 
o novó provimento do cargo. E só 
exrepcions.lmente essa relação exis
te. Ademais, atribui-se à sentença, 
nesse caso, um- efeito exagerado que 
importa. a illltromissão do J-udiciário 
na. esfera. da com<petênda do Exe
eutiTo. 

Saaa das Sessões, 14 de junho de 
de 1946. -Raul Barbosa.. -Almeida 
Monte. - Osvaldo Studart. - Eg
berto Rodrigues. Gentil Barreira. 
- Heitor Collet. 

· N.0 814 

.\posentadoria compulsória. 

. Onde se estabeiece que serão apo
sentados compulsoriamente os iunci.o
nérios que atingirem a idade de 72 
a nas, acrescente-se: 

Art. E' facultativo aos funcioná~ 
rios que foram aposentados compul
sõriamente aos 68 anos de idade, re-

quererem, se gozarem saúde, o que 
será comprovado por inspeção, a sua 
volta ao cargo, em caso de vaga na 
classe respectiva e em qualquer dos 
~Iinistérios. · 

i O tempo em que o funcionário 
esteve inativo por fôrça de lei, será. 
contado, para todos os efeitos, como 
de efetivo serViço. 

Justificativa 

A permanência dos aposentados nes
sa categoria, relativamente aos que 
passaram a inativos aos 68 anos, im
porta em grande onus para o Estado, 
constituindo uma parcela de economia 
para os cofres públicos, o vencimento 
de tvdo aquele que for reincluído no 
quadro dos efetivos. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Flores da Cunha. 

N.O 815 

DO ESTADO DE SÍTIO 

Art. 182 § 3.0 - O estado de sítio 
não poderá ser decretado por mais 
de noventa dias, prorrogáveis por pe
ríodos iguais. 

Acrescente-se, in fine: - "ou lne
nores". · 

Justificação 
Não vemos razões, que justifiquem, 

a prorrogação do estado de sitio, sem
pre pelo espaço de noventa dias. Pela 
letra da disposição contida no Pro~ 
jeto, é o que se depreende. Mas, casos 
poderão surgir, em que êsse tempo se 
demo'nstre exagerado, ou pelo menos, 
por qualquer circunstância momcn~ 
tânea, não convenha aos interesses 
nacionais. Dêste modo, a faculdade 
de um praso menor se impõe, que fique 
desde logo· estabelecida. 

Sala das Sessões, 13 de junho de . 
1S46. -. Adelmar Rocha. - Dolor de 
Andrade. - Lino Ma.char1.o. - Ante
~or Bogéa. Areia LeãJ. - José 
Cândido. 

N° 816 . 

No artigo 182, ~ 1.0 procecia~se os 
ns. ! e n, que passarão a ser II e III, 
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do seguinte: "I. A- detenção em lugar 
não destinado a réu de crime comum". 

Justificação 

Houve omissão dêste número no pro
jeto. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
19:46. - Bias Fortes. · 

N.0 817 

Coloquem-se as disposições do ar
tigo 186 e § § na Seção das Disposições 
gerais do Poder Judiciário.' · 

Justificação 

A colocação indicada para as dispo
sições é a que a situa devidamente na 
sistematização da matéria do pro-· 
jeto. 

Sala das. Sessões, 13 de junho de 
1M6. - Rias Fortes. 

N.0 818 

No Titulo 'VI, Disposições gerais, 
resuma-se assim a ementa do Capí
tulo \í'I - Dos pagamentos pela. fa
zenda pública". 

Ju..stijicação 

A supressão da palavra- "tievidos" 
- não prejudica a ementa e a torna 
mais concisa, como deve ser. 

Sala das Sessões, 13 de ·junho de 
1946. - Bias Fortes. 

, <Supressiva) 

Suprima-se o § 2.0 do art .. 186. 

Justificação 

Julgamos ser sempre preju<licial 
para a harmonia dos poderes s. inter
ferência de um na esfera de ação do 
outro. Essa ing~ência gera, quase 

· ~re, malentendidos, quando não 
sejam conflitos de desagradáveis e 
perniciosas conseqüências. Ocorrem, 

muitas veszs, -divergências na interpre
tação de textos de lei; por mais claros 
que sejam, cada qual procurando a 
faceta do prisma por onde lhe conve
nha fazer a visada. Apenas me-dida 
de prudência nos inspira a a-presenta
ção desta emenda. 

S. S., 14-6-46. - Ponce de Arruda. 

N.o 820 

Ao art-. 186, a~rescente-se o § 4.0 

§ 4." - As rlctaçãês orçamentárias e · 
os créditos abertos a êste título não 
poderão exce-der a 10% das rendas tri
butárias, em cada exercício financeiro. 

Justificação 

Poderá acontecer que a Fazenda Pú
blica. se veja na contigência de 'pagar 
em virtude de sentenças judiciais, im
portânCias superiores as .suas possi
bili-dades no momento, sobretudo nos 
Estados, ou Municpios de diminut,a 
arrecadação. Nesse caso, a imposibi
liàa(le absoluta de satisfação da sen
tença, ou sentenças, acarretaria ao 
Estado, ou. Município as penalidades 
previstas no projeto de Constituiçã-o, 
ou seja o da Intervenção Federal. E 
a impossibili.dade relativa da satisfa
ção ·aluàida poderia redundar em pre
juízo de serviços e outros encargos do 
Poder Público, pela falta de numerá
rio ca.paz de atender a todos os éom
promissos. Por isso mesmo, prevemos 
um limite nas dotaçõas para esse m.is
~r. 

S. S., 14-6-46. - Ponce ele Arruda. 

N.0 821 

Transfiram-se os arts. 1~ e 188 pa
ra depois do art. 1.0 • 

Tratando da. divisão de bens entre 
a União e os Estados, a disposição deve 
figurar no CStPitUlo que dispõe sõbre 
a federação. 

S. S. 13-6-46. - Bía.s Fortes-; 



N.0 822 

Ampliativa 

Acrescente-se ao n.O m do arti
go 187, in fine, a seguinte expressão: 

"desde que demarcadas" 

Justificação 

Somos de parecer que as terras de
volutas situadas nos Estados passem 
ao domínio da União desde que se 
tornem necessárias para a defesa na
cional, ou para a construção de fer
rovias. A porção de terras para êste, 
ou aquêle mister deve, porém, ser de
finida e demarcada no terreno, logo que 
se apresentem as · necessidades. Fixar 
trecb.os contínuos de faixas nas fron
teirS.s, indistintamente; como perten
centes à União sõmente tem criado 
embaraço ao povoamento do solo fron
teiriço, dadas as dificuldades naturais 
ao homem do interior para obter uma 
gleba de terra da União. A tal não 
permitem as suas posses e os seus co-
nhecimentos. · 

Dentro de normas fixadas em lei fe
deral -para vendas, ditas terras deve
rão pertencer ao domínio do Estado, 
por tornar assim mais fácil a legali
zação das glebas ocupadas, ou pre
tendidas pelos ·. heróicos povoadores 
das nossas longínquas fronteiras. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Ponce de Arruda. 

823 

Ao art. 187 n.0 I 
Redija-se assim o n.0 I do art. 187: 

I - Os lagos e rios em terrenos do 
seu domínio, ou que banhem mais de 
um Estado, ou sirvam de limites cem 
outras Nações, nos percursos respecti
vos. 

Justificação 

Tal como está no projeto o simples 
fato de :un 1·io, ou lago servir de 
limites entre Estados, ou Nações, em 
um certo trecho do seu curso, ou das 
suas águas, ficará com tôda a sua ex
tensão como bem da União. Poderá 
acontecer e acontece que, certos rios 
servem de limite interestadual, ou 

132-

intemac1onal, apenas em certo tre
cho do seu curso, eis que a maioria 
dêste corre em território cstadua'i e 
penetra-lhe a fundo. Como exemplo 
citaremos o rio Paraguai e o rio Pa
raíba. Não nos parece razoável que_ o 
domínio da União se estenda assim 
pelos Estados a dentro, até as cabe
ceiras dêsses rios, muitos quilômetros 
. a montante do trecho em que o seu 
curso venha servir de limite. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1946. 
- Ponce de Arruda. 

N.0 824 

Transfira-se o artigo 190 para a 
Secção I, Disposições Gerais, do Capi
tulo IV, Do Poder Judiciário. 

Justificação 

11:: de tôda ã. evidência que a conve
niente localização de artigo que provê 
a declaração de inconstitucionalidade 
de lei pelo poder judiciário deve ser 
incluida no capítulo Do Poder Judiciá 4 

rio, nas suas Disposições Gerais. 
Sala das Sessões, 13 de junho de 194-6. 

- Bia.s Fortes. · 

N.0 825 

Transfira-se o art. 191, ;:;õbre exe
cução das leis e decretos - que melhor 
se denominariam resoluções - fe
derais para o final da Secção Das Zefs 
e resoluções do capitulo Do poder Le
gislativo, no Título II, Da União. 

Justificação 

A emenda visa dar a devida colo
cação à disposição a que se refere. 
. Sala das Sessões, 13 de junho de 1946. 

- Bias Fortes. 
N.0 826 

Coloque-se. o art. 192 na Seção Dis
posições gerais do capítulo Do Poder 
Judiciário, no Título II, Da União. 

Justificação 

A emenda dá ao art. 192 a devlds. 
colocação. · 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
:945. - Bias Fortes. 
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N.0 827 

Colvque-se o art; 193 no Título r. 
IJa Federação e da República. 

J"!LSti/icação 

A emenda coloca devidamente o ar
tigo .. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 
~.946. - E ias F_ortes. 

N.0 828 

Coloque-se o art. 194 nas Dispo~!· 
.ções gerais do capítulo Do Poder Ju

. <liciário, no Título n. 
Justificação 

A colocação do. artigo fica assim re
tificada. 

Sala das Sessões, 13 de junho· de 
194ô. - · Bia.s Fortes. 

N.0 829 

Transfira-se o art. 195 para 
05 li§ 18 e 19 do art. 164. 

Justificação 

entre 

Parece ser a apontada a melhor· co
locação, no projeto, para o artigo 19!). 

Sala das Sessões, 13 de jun.l-J.o de 
1946. - Bias . Fortes. 

N.G 830 

Transfira-se o artigo 196 para. a. ~~
-:ão II do Capítulo I do Títulc V. r-:>17'!' 
iisposição final. · 

Justi./icacã.o 

Fica. assim, o artigo devidamente 
rolocado. 

Sala das Sessões, 13 de junbo de 
1

9~. - Bias Fortes: . 

N. 0 831 

Disposições .Transitórias: . 
Acrescente-se onde. convier: 
A:rt. • • A l.;nião 3.-:l:n~iará os Esta

dOs donde se desmembraram partes 
-para constituição de Territórios Fe
deais, durante dez anos,. com um 
.quantitativo igual a 50% da. l"eceita 

~estinada 8)()S Territórios ;respecti
vos. E.<:sa verba de auxílio, que fat"á 
parte dos orçamentos da União, será 
ent;re~ aos Estados em duodé<:imos 
mensais pelas Delegacil1-s Fiscais res
pectivas, a fim de compensar os de
ficits supridos nos Estados em. vir- "' 
tude daquele desmembramento. 

Justificação 

Será feita da tribuna da Assem
bléia. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
19~. - Ponce de Arruda. - Arge
miro Fialho. - Martiniano de 
Araújo. 

N.0 832 

Acr~scente-se onde convier: 

Art. Ficam extintos os Territól"ios 
de 'Ponta Porá e do Gúaporé, sendo 
reincorporadas aos Esta.dos donde oro
vieram as circunscrições dêies des';a
cadas. 

Justificação 

Será. feita da Tribuna da .Assem
bléia, 

Sala das Sessões, 14 JE: junho de 
1S46. - Pofzce de Arruda. - Marti
niano de Araújo. . 

N. 0 833 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

Onda couber: 
O Pod~r Público assegurará, insti

tuindo organismo de segurança so
cial, os meios condignos de existên
cia a todo aquêle que, em virtude de 
sua idade, estado fisico ou mental, 
ou de situação econômica, se veja 
incaP-acitado para trabalhar. 

Justijz'cação 

O Projeto restringiu a previdêl'l;cia 
social ao empregado. Já a nossa 
atual legislação social a estabelecia. 
Mas a Constituição deve estender 
êsse dir~:;~ a ~Nios ()S cidadãos. A 
preocupação das nações civilizadas 
é jii. hoje dar à previdência tal am
plitude qw~ ~0rne impos:nvel l'xistir 
alguém sem os meios conàignoo de 
vida, no caso de se encontrar inca-· 
p.acitado de trabalhar. Documento 
recente (essa. preocupaçi'i~~ l. v p.;.n.-:. 
Beveridge, na Inglaterra. 

"' 
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A penúltima Assembléia Consti
tuinte ::Firancêsa, no a..-rtigo 33 da 
Constituição que <promulgou a 19 de · 
abt:il dêste ano, beneficiava com a 
garantia de obtenção de meios ·con
dignos de existênCia a todo ser hu
mano que estivesse incapacitado para 
o trabalho. o momento que vivemos, 
exige o :n~i..>r amparo :to maior nú
mero ppssfvel e nols leva :. seguir O 
cami.nho traçado pelos constituintes 
fr.ancêses. O drama· vivido pelos que 
se to:naram incapa.ci~.ados de tra
balha.r é freqüente no Brasil não 
apenas entre empregados mas em 
tôdas .as classes sociais. Vale salien
tar os a..--tesões, os pequenos proprie- · 
tários, os- colonos, Os posseiros, os si
tiantes e tantos outros profissionais 
não empregados. 

"Muitas ~essoas que trabalham 
por CCitlta própria são mais . pO
bres e ma).s necessitadas do am
paro do Estado do que · as em
pregadas". (0 Plano ·Beveridge, 
• pág. 11 ~arágxafo 4). 

Não se objete .constituir grande 
onus para o pais a responsabilidade 
de garantir meios de existência dig
na a todos, pois, na conferência de 
Ohàpultepee. em sua Declaração de 
Principies Sociais da América (lO) 
reconheceram as nações americanas 
que 

"os encargos exigidos pelos- servi
Ços de previsão social, embora repre
sentem um onus para. as economias 
dos :paises, redundarão numa. efetiva. 

· melhoria. de rendimento do trabalho 
e . da -:produção eeonômica e do nivel 

de vida em geral" r 
E não no5 devemos esquecer das 

· palavras do Presidente Rboselt. 
"um programa de segurança social 

para. ser veroa.deiramente nacional 
preciss. abranger todos os que neces-
sitam de sua proteção". · 

Sala. das S~ões ,em 14. de junho 
de_19~. - Rui P~Zmeira. - Mario 
soares. -- 1•1 eitas CavalcaJ~ti. 

N.0 834 

Coloquem-se os Cà.pitulos I e n Da. 
politiea exterior e Das torças arma
das, do Título VI, Disposições gerais 
-no Titulo I; Da Federação e da Repú. 
õlica. 

Coloque-se o Capfttúo m, Dos tv:n.
cionár'.os públicos:.civis, do mesmo Ti-

tulo VI; •;e~· Seção !V do Capíti.lio
ll, Do Poder Executivo, no Título TI, 
Da União. 

Coloque-se o Capítulo IV, Do P.S

tado de sítio, do mesmo Titulo VI, co-. 
mo Seç~~ ú.úica do Cap:"ulo li. D:;s. 
direitos individuais, no Titulo V, Dtls. 
direitos fundamentais. 

Coloque-se o Capitulo V, Das emen
das à Constituição, ào mesmo Titu
lo VI, como Seção final do Capítulo
TI, do POder Legislativo, no Título. IIr 
Da União. 

Justificação 

A sistematização lógica da maté!'is. 
do projeto recomenda essas modific'l-
ções. - , 

Sala das Sessões, 13 de ju11ho ~e 
1946. - Eia.s Fortes. 

N.0 835 

Eme.n.:ias -~o projetv de Co:nsttiuiçãcr 
Décima ~ão . 
Terceirl. Sérit-. 
Redija-se assim o preâmbulo: 
Implorando a proteção "de Deus, o

Povo Brasileiro, por seus representaD:.. 
tes, em Assembléia Constituinte, fiill 
à sua vocação democrática, ·esta.tue e 
promulga a segUinte Constituição :ias
Estados Unidos do Brasil. - Antenor 
Bogéa. 

N. 0 836 

O Art. 3, 0 , n. 0 V, permite a -per·· 
man.ência continua, :ipdefinide. de 
tropas estrs.x::geiras no território na~ -
cion.aJ., o que Se m~ afigura. preceden
te deveras condenável. Por que dei~ . 
xarmo-nos ocupar, assim, por exér
citos alienígenas? Tudo accnselha, 
pois, que coloquemos uma. limitação
no texto ~lL E-:.<:ame. Portgnto, ao arti
go 3, n." V, screscente:..se, :n fine: tem
poràriamente. - Antenor Bogéo.. · 

N. 0 837 

No art. 3, n. o VIII, diga-se: "Pro
ver... . - os ... ," ao invés de "Pro
ver.... aos...... <Ver, a respeito •. 
os arts. 11, .n.o I! e 6l}, n.o V). ~ 
Anten.or Bogéa: 

N.0 838 '. 

Da.r a.o .art. 3, XV, a seguinte re~., 
dação: "Organizar de~esa -penna-
nente contra os efeitos das sêcas ,e: · · 
inundações". - Antenor Bogé«. 
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N.0 839 

No art. 4, n.0 XVII, substituir 
assim como, por e - Antenor Bogéa. 

N.0 840 

Substituir pelo seguinte o preceito 
do art. 5.o, n.o VI: "Düundir o ensino 
tornan<:lo obrigatório o primário. -
Antenor Bogéa. 

N.0 84i 

Redija-se assim o art. 9, § 2.0 : "0 
Congresso Nacional pode sei: co"nvo
cado extraordi.nàri.amente, por inicia
tiva de um terço de qualquer de suas 
Câma.I'as, pela Comissão Permanente 
ou pelo Presidente da República." 
Antenor Eogéa. 

N.0 842 

No art. 15, supri.i:na-se interessada, 
depois de câmara, -na penúltima li
nha. - Antenor Bogéa. 

N.0 843 

Redija-se da seguinte maneira o ar
tigo 20: "Enquanto durar o mandato, 
o funcionário públlc~.>, civil ou mili
tar, ficará afastado das funções do seu 
·cargo ou põsto, mas terá direito a. 
promoção por antiguidade e a conta
gem de tempo para efeito de aposen-

. tadoria ou reforma. ~ Antenor Bagéa. 

N.0 844 

No . art. 30, in fine, suprlma.-se, por 
deS'Ilecessá.rio, de Congresso· Nacional.
- Antenor Bogéa. 

N.0 845 

· Acrescente-Be, in fine, ao 
n.o m, temporariamente. 
Bogéa. 

N.0 846 

art. 33, 
Antenor 

sou favorável à autcm:omia do :OU· 
trito Peder&l. SUprima-_se o n.0 IV do 
art. !iO. -:- Antenor Bogéa. 

N;o 847 

Acrescente-se, in fine, ao 
n.o XI, tempoJV:riamente. 

. Bogéa.· - -

art. 60, 
A1it.-"110r 

N.0 848 

A expressão crime de responsabili
dade, empregada nas Constituiçõe;. 
anteriores como equivalente a crime 
funcional, e conservada nc projeto em 
exame, não é das mais felizes. ·lt cer
to que o Código de Processo Penal a 
utilizou; fê-lo, porém, para harmoni
zar~se com a Carta de 10 de Novem
bro de 1937.· 

Em matéria penal, a condição de 
punibilidade decorre da responsab;
lldade do agente. Assim, nas infrações 
cometidas por funcioL.ário ou por não 
funcionário, a indagação da "respoa
sabilidade" é uma só para ambos. Si 
forem responsáveis, serão passíveis de 
sanção. L-ogo, o crime comum é tam
bém de responsabilidade. 

Portanto, convirá que a Constituição 
acôlha a nomenclatura já consagra
da pela boa técnica jurídico-pena~: 

Assim, entendo que se deve substituir _ 
crimes comuns e crimes furu:ionai.~. 

de responsabilidade por funcionais 
nos seguintes arts. -61, 62, 65, 66, 76, 
77, I, b, 108 s 2.0 , 116, IX e nos de
mais que porventura contenham aque
le t>:xpressão. - Anten<n" Bogéa. 

N.0 849' 

Qual a situação do juiz que aban
dona a magistratura? O projeto é 
omisso a respeito, deixando de pre
ver a hil)l)tese, como causa· de perda. 
de cargo. Deve, portanto, ser asstm 
redigido o art. 68, I: "Vitallcidade' 
não pooendo perder o cargo senão por 
sentença judicial, exoneração a .,ed.!
do, abandono ou aposentadoria. Ali· 
tenor Bogéa. 

N.0 850 

Observe-se na composição dos tri
bunais eleitorais, prevista no art. 94, 
o critério estabelecído na Constitui.,. 
ção de 1934, m1.Ltiztis mutandis. -
Antenor Bogéa. 

N.0 851 

_-\ri. 102, I. Substituir tomadas por 
proferidas. - Antenar Bogéa. 
~ N." 852 

Suprimir o § .2.0 do art. 103. Não 
há neCessidade de Tribunais Regio
nais do Trabalho na capital de cada. -
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Estado ou Território. - Antenor Bo
géa. 

N.0 853 

Redigir as&<m o rat. 116, II: 
"Far-se-á a promoção dos juízes por 

antiguid_ade e mereci!ll'2nto, alterna-
damente". Antenor Bogéa. 

N.0 854 

Redija-se ~im a parte final do ar
tigo 116, n.0 V: 

"Escolhido um membro :io Ministé
rio Público estadual, fa~-se-á por ad
vogado o prov1mento das duas· vagas 
seguintes, proc~dendo-.>c de mojo 
opôsto quando a .escolha. for de ad
vogado". - Antenor Bogt,a,, 

N.0 855 

Suprimido que seja o n.O IV do ar
tigo 60, terá qu.e s·:::r modificado o ar
tigo 122. Nesse sentiào subscreverei 
emenda a ser apresentada e de!endi
da pelos parlamentares favoráv-eis à 
autonom:a do Distrito Federal. -..: Ar..- . 
tenor Bogéa. 

N.0 856 

Redigir desta forma o art. 127, nú
mero xm: 

~·o produto das multas não poderá. 
ser atribuído, no todo ou em parte, 
aos funcionários autuantes, nem aos 
que as impuserem ou confirmar~m·'. 
-. Antenor BCJgéa. 

N.0 857 

_ Redigir assill;l. o artigo 139: 
Para execução do plano ·de defesa 

<:ontra os eieitos das sêcas e inunda
. .ções,. a União aplicará, etc., etc., -
Antenor Bogea. 

N. 0 858 
No art. 139, § 1.0 , onde ;;e ·lê na 

área da sêca, leia-se na área atin
gida. - Antenor Bogéa. 

N.0 859 

Vo art. 143 § 1.0 , substitua-se atl 
aó por até o. - Antenor Bogéa. 

N. 0 860 

. Em face . do que estabelecem o:; 
artigos 141 e 144, deve ser· supri-

mida z. o:ação final do art. 146 § 1.0 : 

que apurará devidamente . as respon
sabiliãaães. - Antenor Bogéa; 

N.0 861 

No art. · 159 § 24, substitua-se Os 
.herdeiros ãos autores por Seus herãei.-
ros -· Antenor Bogéa. 

N.0 862 

Redigir assim o art. 159 § 25: 
"Ninguém será prêso senão em fla.

gra::J.te delito, ou por ordem escr!ta 
d&. autoridade competente, nos casos 
expressos em lei. Quem ordenar ou 
executar a prisão, fora dêsses c:a.<;os, 
perderá o pôsto, cargo ou função, com 
inabilitação por cinco anos, para o 
serviço público. Se a infração, etc., 
etc .. ;" - Antenor Bogéa. 

N.0 863 

Redação proposta para o art. 159, 
§ 36: "Quando não se trate de infra
ção p-enal, procedimento irregular de 
depositário ou obrigação al:mentar, 
não haverá prisão por multas, dívidas 
cu custas". - Antenor Bogéa. 

N. 0 864 

Redija-se assim o § 44 do art. 159: 
"Nenhum jUL: deixará de sentenciar 

por motivo de omissão na lei". Em 
tal caso, decidirá pelos princípios ga
rais de direito, por eqüidade ou ana
logia, salvo em matéria penal. 
Anter.or Bogéa . 

. N. 0 865 

O parágrafo único do art. 160 prevê 
a hipótes.e de ser homem o estrangeiro 
perigoso ou nocivo. E si fôr mulher? 
Para que ambas as hipóteses esteje.m 
.previstas, dê-se ao· art. esta redação: 
•· O estrangeiro que se tornar perigo
so à ordem pública ou nocivo ac .. inte
resses nacionais poderá . ser expulso · do 
pais, salvo se, tendo cÕnjuge brasilei

. ro, houver filho, brasileiro nato, na 
dependência econômica do primeiro"_., 
- Antenor Bogéa. 
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N. 0 866 

. C~mo o C3.pitulo m do título V 
trata não só de direitos como de de
veres sociais, opino .que, tant<l na epi
grafe quanto no art. 164, ao invés de 
direitos sociais, seja dito direitos e 
deveres sociais. - Antenor Bogéa. 

N.0 867 

No n.0 IV. do § 9.0 do art. 164 subs
ttiua-se assím como por ·e. - Antenor 

. Bogéa,. - .' . 

N.0 868 

Dê-se ao § 13 do art. 164 a seguin
te redação: "A lei regulará a pr'.ori
dace de tr.ansporte marítimo, terrestre, 
fluvial e aéreo das mer-cadoria:; mais 
n-.c.cessárias ao consumo popular. aen
tro do território nacional, prescreven
do pena contra os infratores. An
tenor Bogéa. 

N. 0 869 

No s 14 do art. 164 substitua-se 
q'I.ULnto ao por para o. - Antenor Bo
géa. 

N. 0 870 
. 

No § 18 do art. 164 suprima-se e 
11ão aproveitadas, por ser desn~ssá
rio, visto que, quando se fala em 
"terras aproveitáveis'~, se pretende di
.zer que elas não estão ainda aprovei
tadas. Aproveitável - elucidam os le
xicógrafos - é aquilo que é digno de 
ser aproveitado; que merece .ser apro
veitado; que pede ser aproveitado .. -
Antenor Bogéa. 

N. 0 871 

Sendo, como sou, pela obrigatorie
dade do trabalho, entendo que a Cons
tituição deve esposar .êsse princípio. 
Assim, proponho a seguinte redação 
ps.ra o § 23 do art. 164: "Como fatOr 
de · existência coD:digna, o trabalho é 
obrigatório. - Antena:' Bogéa. 

N~ 0 87~ 

Ao· § 24, n. o'xJ:, do art. '164, ~cres
cente-se: " .• • e seu encaminhamento 
so ·-trabalho". - Antenor Bogéa. 

N. 0 873 

Redigir desta forma· a parte final 
do § 25 do art. 164: "No que concer
ne às garantias e aos benefícios des
sa legislação, equiparam-se tôdas as 
categorias de trabalhadores". - An
tenor Bogéa. · 

N.O 874 , 

Para evitar o enunciado, ·algo aí:re
vesado, do § 28 do art. 164, proponho 
o seguinte: Somente cabem a bra&
leiros natos a responsabilidade princi- . 
pal e a orientação intelectual ou 
administrativa das emprêsas .iornl'.lis
ticas políticas ou· noticiosas, e ra:l.ic
difusoras. E' vedada a prop.n~dade 

dessas emprêsas: a) a estrangeü·os; 
Õ) a sociedades anônimas - nor ~cões 
ao portador; c) a socied~ãis ":lnÕni
mas que tenham como acior..istas · es
trangeiros ou pessoas juridicà-s. -
Antenor Bogéa. 

N. 0 875 

A fim de evitar o galicismo "ter Jn
gar", redija-se assim o § 3. 0 do ar
tigo 166: "A União só recorrerá a 
.guerra se não couberem ou se malo
grarem os mei-os pacíficos de soluçác 
do conflito ou o recurso de arlJitra
mento, regulados por órgão internacio
nal de segurança de que parti~lpe; e, 
em. caso nenhum etc·. etC ... " - An
tenor Bogéa. 

N. 0 875 

A parte final do art. 167 deve ser 
eliminada. Atribuir, fora do periodo 
de guerra ou comoção intestinSJ., o co
mando supremo das fôrças armadas 
ao Presidente da República é violar 
o· equilíbrio que deve existir entre 
os três poderes constitucionais .. Não 
compreendo que as fôrças armadas se 
destinem a defender os poderes cons
titucionais (art. 168) estando sob a. 
autoridade suprema de um só dê
les. 

Portanto, fundam-se os arts. 167 e 
168, com o seguinte enunciado: "As 
fôrças armadas. constituídas essencis.l
mente por Exército, Marinha <e Aero
náutica, são instituições nacionais ver
manentes, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, para. defen
der a pátria, e garantir os poderes 
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constitucionais, a lei e ·a ordem". 
Antenor Bogéa. 

. ;N. o 877 

Redigir assim o art. 171: "Em pe
riotio de guerra ou CQmoção intesti
na, as fôrças armadas estarão sob a· 
aútoridade supréma do Presidente da 
República, ·a quem caberá a escolha 
ções· Transitórias, deve ser estabe!eci-
ções". Antenor Bogéa. 

N.0 878 

Sugiro para o § 1.0 do art. 192 o 
seguinte enunciado: "Passarão a ser 
da competência de um dos jwzes da 
capital as causas propostas perante 
outros juízos, em que a União inter
vier como assistente ou opoente. -
Antezwr Bogéa. 

N. 0 879 

O prazo para a demarcação da 
zona do- planalto centrai, a que se 
refere o art. 1. 0,n. 0 n das Dispost-· 
ções tramitórias deve ser estabeleci
do, a. critério da 'douta comissão c:>ns
titucional. - Antenor Bogéa. 

N. 0 880 

- Sugiro que o prazo de dez anos, a 
que se refere o n.0 V do art. 1.0 das 
Disposições Tra.n&itóriSiS, seja dimi
nuído para cinco anos. - Antenor 
Bogéa. 

N. 0 881 

Arts. 1.0 e 2.0- Substituam-se por: 
Art. 1.0 A Nação Brasileira~ orga

nizada politicamente em Estaao, sob 
o regime representativo, adota como 
forma. de govêr:no, com a denonpnação 
de Estados Umdos do Brasil, a Repú
blica Federativa. 

§ 1.0 · A Federação integra-se pela
união das antigas Circunscrições Po- ' 
líticas, do Distrito Féderal e dos Ter
ritórios. 

§ 2.0 O Distrito Federal é a ca
pital da União. 

Justijicqção 
O art. 1.0 do Projeto enuncia: 
a! qt;e .a ~ação Brasileira, pela 

uniao mdissoluvel dos seus Estados; 
constitue uma Federação, sob a de
nominação de Estados Unidos do :era:sn; ·. • 

b) que integram à. União, além dos 
Estados, o Distrito Fedeiãl e os Ter-

. rltórios; -

-
c) o Distrito Federal é a capital da 

União. . 
Completando o disposto no art. LO, 

o art. 2.0 prescreve - QuJe os ~
tados Unidos do Brasil mantém, como 
forma de govêrno, a República". e, 
em segmda - "Que todo o poder 
-emana do povo e em seu nome é 
exercido". · 

A forma por que no projeto está 
·expressa a natureza 9o regime e do 
govêrno a ·serem adotados, não nos pa
rece revestir-se nem de uma técni

. ca perfeitamente correta, nem de su
ficiênte clareza. Por 'lsto, embora con
servemos na emenda substitutiva,- a 
locução - "Nação Brasileira". onde 
o projeto diz - "pela união perpé
tua e indissolúvel dos seus Estados" 
- substituimos por - "orgallimda: 
politicamente em Estado, sob o regi
me representativo". E em seguida, 
igualmente, onde o projeto diz -
constitue uma, Federação, . substituí
mos por- "adota como forma de go
vêrno, com a denominação de Esta
dos Unidos do Brasil, a República Fe-
derativa". . · ·, 

A expressão Federativa que na nos
sa emenda se segue à palavra "Re
pública" tem por fim qualificar o go
vêrno, completando o que já antes fi
cara, em parte, expresso. na cláusula. 
"Sob o regime representativo". 

Dêste modo, suprindo, nesta parte. 
uma deficiência do projeto, a emen
da. visa a qualificação da forma de 
govêmo, precisando que ela é republi
cana, e que se exerce sob o regime
de representação. 

A República, sendo genericamen
te, uma forma ãe govêrno popular, 
pode assumir contudo, na sua elasti-
cidade formal, . diferentes modalida
des, como, aliás, tem assumido, quer
diante da doutrina, quer em face do 
direito positivo. Basta, por exemplo. 
comparar o têxto da Constituição
P..znericana, ainda vigente, com o da 
Constituição .Francesa de 1875, ou os 
dois com o da Suiça., para ver como
a forma. republicana, na sua ,excepcio
ml plasticidade, ainda que conserve 
sempre o seu traço fundamental de 
origem popular, pode variar, prestan
do-se a múltiplas modificações. 

Repúblicas têm havido que; . da fi
sionomia clãssica de ',tal fomia poli- . 
tica, ostentam. apenas; o ·nome. Re- · 
públicas outras; tambéin têm existi
G.o, em que, embora se estruturem 
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:pelo voto dO povo; os órgãos do go
vêmo, êste, não obstante, exerce . o 
poder de modo mais direto do que 
1·epresentativo. 

O expediente do plebiscito e do re
ferendo, adotado pela Constituição Fe
deral Suiça, converte o sistema polí
tico he1vético mais numa democracia 
direta, do que, mesmo, num govêmo 
representativo, do tipo de govêmo 
presidencial americano. 

Esta. pluralidade da maneira por que . 
se exercita a forma republicàna tor
na necessário que a nossa Constitui- · 
ção precise se a República por ela 
instituida terá de funcional' sob o re
gL'!le representativo, ou sob outro de 

·feição dele discordante. 
A Constituição outorgada em 10 de 

novembro de 1937 que, não obstante 
a sua origem espúria, se impôs cow.o 
lei · suprema o a todos os poderes do 

_país e ao próprio-1)ovo, em geral, .. e 
cujo primeiro título o ante-projeto 
re];!roduz com ligeiras modificações, 
também exprimia. que o Brasil era 

. uma · Rept1blica. Isto, a despeito 
de tOdos sabermos tratar-se de uma 
República sui-generis, em que não 
existia representação nacional e em 
que o chefe do ramo executivo não 
tinha, sequer, o caráter eletivo. O 
certo, no entanto, é que ela funcionou 
como se fôsse. um govêrno republica
no. 

Se a futura ConStituição, repetindo 
o precedente de 1937, apenàs declara 
qtxe o Brasil é uma República, e omi
te a respeito, qualquer outra qualifi-

. ca.ção da forma política, bem poderão, 
amanhã. os exegetas e intérpretes do 
seu têxto, sob a alegação de que não · 
está expresso o gênero de Rept1bllca.. 
coacluir,- por exemplo, que se trata 
de uma República que oo poderes 
o..'"Õ.ínários ta.ntc poderão considerar 
re:Presentativa como plebiscitária. 

· É para prevenir inconvenientes 
-como êste, que tomamos expresso que 
·ela d·everá funcionar sob o regime 
de R-epresentação. 
. · !guà.lmente; onde o projeto diz -
"A Nação Bra.sileira, pela união per-

• pétue. e indissolúvel dos Estad<JS, 
constitui uma Federação", preferi
mos dizer· que: "A Nação Bra-sileira, 
-organizada politkalnt!nlie em Estado, 
·adota como fCTma de govêrno, a Re
pública · Federativa". 

Em verdade, a expressão "Nação", 
não · constitui, conforme ensinam os 

mestres das Ciências Poüticas, um 
vocábulo filiado à. nomenclatura do 
direito público constitucional, e sim, · 
a dos conhecimentos etnológicos. 
Tanto se pode referir ela, dêste modo, 
a uma comunidade de povo sem qual
quer forma de govêrno definida, como 
a uma. outra que jf. tenha, pela sua 
evolução, adotado uma forma política 
caracterizada par traÇos mais pre
cisos. 

Em sentido .lato, todo o povo :pos
sui um govêrno decorrente da sua 
evolução natural e meramente espon'
tânea, entretanto, só se pode dizer 
que êle atingiu a uma situação- po
lítica regular, juridicamente ordena
da, quando o seu . adiantamento lhe 
possibilite estabelecer uma organiza
ção de Estado e de Govêrno, poli
ticamente qualificada. 

É em face do que fica; expreso;o 
que arotamos à locução "A Nação 
Brasileira", a cláusula: organi
za~da politicamente em Estado - 'Oara 
exprimir, com ela, que é como o ex
pressão da vontade do Estado, como 
detentor máximo e exclusivo da so
berania, que se adota a forma repu-· 
blicana federativa. 

Quanto ao § 1. 0 , em vez <ie, como 
éstá no projeto: "integram a 
União, além dos Estados, o Distrito 
Federal e oo Territórios, "preferimos 
substituir a expressão - "Estados" 
- pela locução - Circunscrições Po
litica.s - dado que a palavra Estado, 
embora figure no têJcl;o da Constitui
ção Americana como exprimindo uma 
determinada parte d<> temtório na
cional, colocado sob o govêrno autô
nomo - pre\!edente · que também foi 
por nós seguido na Constituição de 
1891 -, nunca se revestiu de uma 
tal acepção, diante do direito público 
universal. O seu verdadeiro sentido, 
ao contrá,rio, foi sempre outro, ex
primindo a existência do órgão que, 
noS' países nacionalmente organiza
dos, encarnam o poder politico su-
premo. · 

Cham:uldo, · assim, de Estado, as 
antigas Provincia.s do Brasil, a fu
tura Carta Políticz.. bem poderá, pelo 
uso impróprio da expressão, autori
sar futuras dúvidas, quanto a sua 
verdadeira significação, se de poder 
político s-upremo -e soberano, ou de 
E;:;tado como mera circunscrição ter
ritorial administrativa. 

' ' . 
Dest'arte e que na nossa emenda 

fizemós a disti:nção aconselhada pela. 
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boa técnica política, chamando de 
Estado apenas o poder político sobe
rano, e de circunscrições políticas 
àquela parte do território nacional 
sujeita, além do govêrno geral, a 
uma administração autônoma. 

Destarte é que na nossa emenda 
devemos esclaxecer que temos por 
escôpo tão somente corrigir ~ defi
ciências apontadas, oferecendo _a alpre
ciação do plenário uma fórmula in
trodutiva; que nos paxece mais ní
tida e mais sintética. Nenhuma pre
ocupação de originalidad~ alimenta
mos, pois sabemos que não pode ela 
existir no campo da ciência do. go
vêrno, onde todos os assuntos se 
acham deVidamente considerados e 
examinados à luz de múltiplas dou
trinas. 

Sala d~ Sessões, 15 de junho de 
1946. - José de Borba. 

N.0 882 

Ao artigo 3: 
Substitua-se o n. 0 V do artigo 3 pelo 

segulnte: 
"'V. Permitir que fôrças estran

geiras _ transitem pelo t.errüório do 
pais, ou, por motivo de guerra, nele 
permaneçam". 

Modifiquem-se, no mesmo sentido. 
o n." III do artigq 35, e o n.0 ~ do 
artigo 60. 

Justificação 

Está demonstrado que, em casos 
excepcionais, é necessário · permitir 
que fôrças estrangeiras permaneçam 
por algum tempo no. território na
cional. O têxto emendado busca aten
der .a essa necessidade. Fôrça é, po
rém, limitar a permissão dessa per_
manência estritamente ao caso de 
guerra. 

Sala das Sessões, em 12 de junho 
de 1946. - Nereu Ramos. - Cirilo 
Junior. - Beneciicto Valladares. -
Souza Costa. - Agamemnon Maga
lhães. - Celso Machado. - Gusta
vo Capanema.. - Cloãomir Cardoso. 
- Benedito Costa Neto. - Lahyr 
Tostes. - Aljredc Sá. Olinto 
Fonseca. - Bias Fortes; - Rodri
gues Seabra. - Duque de Mesquita. 
- Valdemar Pedrosa. - Hugo Car
neiro. - Graccho Cardoso. - Al
varo Maia. - Galena Paranhos. -
.Dario CG3"doso. - Juscelino Kubits-
chek. - Horácio Lajer. A,derbal 
Silva. - Rogerio Vieira. Otacmo 

Costa. - Roberto Grossemõacher. 
OrlG.ndo Brasil 

N.0 883 

Redija..,se assim o item XVI do ar
tigo 4.0 : 

"Ensino secundãrio, normal, técniço 
profissional e superior". 

Jtuitificação 

O projeto não faz referênc~ J?.€m 
ao ensino normal, nem ao tecruco
profissional. 

E' à União que deve cabe.::- legislar 
sôbre o mesmo. dando-lhe unidade 
em todo pais. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Ruy Santos. 

N. 0 884 

Ao artigo 4.0 : 

Substituam-se os ns. XV e XVI do • 
artigo 4 pelo seguinte: 

"XV. Diretrizes e b~es da educa
ç_ão nac~onal". 

Justificação 

A educação é problema eminente
mente nacional, em:· todos os seus as
pectos. A Uniã<; não pode, pois, ser 
excluída do poder de sôbre ela le
gislar neste ou naquele ponto. A cQm
-petência legislátiva federal neste as
sunto deve ser geral. E' óbvio que, 
em muitos casos, a União terá de ser 
restrita, deixando aos Estados ampla 
faculdade legislativa. Por isto mes
mo é que a emenda substitutiva pre
feriu esta fórmula: diretrizes. e 'Qases 
da educação nacional. 

Sala das Sessões, em 12 de Junho 
de 1946. - Nereu Ramos. - Castelo 
Branco. - Graccho Cardoso. -Ma
galhães Barata. - Alvaro Maia. -
Galena Paranhos. - Dario Cardoso. 
- Pedro Ludovico. - Gomy Jún-ior • 
.:.... Otacilio Costa. - Rogerio Vieira. 
- Juscelino Kubitschek. - Horácio 
Lafer. - Aderbal Silva . . - Walde
mar Pedrosa. - Celso Macha.dlJ. -
Cirilo Junior. -Benedito Valadares. 
- Agamemnon Magalhães. - Souza.. 
Costa. - Gustavo Capanema. - Lcütyr 
Tostes. Benedito Costa Neto. 
- Hu.go Carneiro. - Clodomir Ca.r
ooso. - Alfredo Sá. - Bias Fortes. 
- Rodrigues Seabra. - Olyntho Fon- . 
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seca. - Duque de Mesq1Lita. - João 
à' AbréU. 

N.o 88il 

Acrescente-se ao art. 8.0 um pará
grafo ·que será o. 2.0 • com a seguinte 
redação: 

"'Nenhum cidadão poderá candida
tar-se, na mesma eleição, pa1·a depu
tado e senador. por ms.is de um Es
tado". 

Justiticac:ão 

Dispensa-se pel'feitamente justifi
cação .. Basta lembrar .que, não po
dendo exercer, ao mesmo tempo, o 
mandato por mais de uma circuns
crição, estaria o eleito, embora . subs
tituído pelo suplente, fuudando o 
principio do voto preferencial. 

Sala de Sessões, 14 de junho de 
1946. - Ruy Santos, - Dantas Jú
nior. - 1.'heõàulo Albuquerque. - Lino 
Machado. 

N.0 886 

Ao art. 15 acrescente-se, após de 
"Congresso Nacional": 

"e primeiro suplente de cada legen
da". 

Justificação 

o primeiro suplente, em legenda com 
representação no Parlamento,- é cida
dão que. estã em pe!Dlanente perspec
tiva de exercício de mandato. Sejam
lhe asseguradas imunida.des. 

Sala de Sessões, 14 de junho de 
1941:1. - Ruy Santos. 

N.0 887 

Artigos 20 e 173: 
Substituam-se, ;no art. 20, as pa

la\T&: "par.á efei):.o de aposent:ado..'ia 
ou :reforma", pelas seguintes: "para 
efeito de ..aposentadoria, ou reserva e 
ref<>.nna". 
Substituam~se. no § 6.0 do art. 173, 

a.s pa.la'Vl1as: "contando ·tempo de ser
viço pam refQrma", pelas seguintes: 
"contando tempo d-e serviça pe.ra re
serva e reform:a.". 

Justificação 

A:J emendas, introduzindo a pal:awa 
reserva" no -texto do art. 20 é no 
§ ~.e do art. 173; buscam aplicar, a si
tu~ões análogas, o mesmo pr<X:eito. 

Sala. das Sessões, 12 de junho de 
1~. - Mota. Neto - Cirilo Júnior 
-· Agamemnon Magalhães - Hugo 
Carr.eiro - Benedito Valadares -
8Cã24 Costa- Celso Machado- Cas-

telo Branco - Gustavo Caixtnema 
Benedito Costa Neto - Lahyr Tostes 
- Alfredo .Sã·- Bias Fortes - Olyn
tho Fonseca- Duque àe Mesquita
Rodrigues Seabra- Valdemar Pedro
sa -Lauro de Freitas - Magalhães 
Barata - Alvaro Maia - Galeno Pa
ranhos - Pedro Luàovíco - Cloào
mir Ca.rdoso - Juscelino Kubitschek 
- Horácio Lafer - Aàerbal Silva -
Rogerio Vieira - Orlando Costa. -
Roberto Grossembacher- Mario Brant 
- Graccho Cardoso. 

N. 0 888 

~ Ao art. 24: 

Substitua-se, no art. 24, a expres
são: "um têrço ", pela seguinte: "a 
maioria". 

Justificação 

Tratando-se oe função que não é 
de natureza legislativa, e que o con
gresso Nacional só vai exercer em ca
ráter excepcional, deve a iniciativa 

·de qualquer procedimento depender, 
não de um têrço simplesmente, mas 
<la maioria dos membros de uma ou 
ca outra câmara. 

Nereu Ramos. - Benedito Costa 
Neto. - Clodomir Cardoso. - Gusta-. 
vo Capanema. - Horacio Lajer. -
Aderbal Silva. - Rogerio Vieira. -
Orlando Costa. - Roberto Grossem.
bacher. - Mario Brant. - Pedro Lu
dovico. - Alvaro Maia. - Maga
lhães Barata. - Waldemar Peãrosa. 
- Lauro Freitas. - Graccho Car
doso. -Hugo Carneiro. 

N.O 889 

Ao § 4.0 do art. 29 dê-se a seguinte 
redação: 

"Os senadores serão substituídos nos 
casos de vaga ou impedimento pelos 
candidatos não eleitos, reSJ:;eitado o 
princípio majoritário". 

Justificação 

Se o art. 29 estabelece a composi
ção do Senado pelo princípio majori
tário, os suplentes dos eleitos são os 
que não se elegeram. 

Cada Estado eleger um suplente é 
·absurdo. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Ruy Santos. 
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N.0 890 

Ao art. 29: 
Substitua-se o § 4.0 do· art. 29 pelo 

seguinte: 

"§ 4.0 Substituirá. o senador, ou 
suceder-lhe-á, nos têrmos do art. 22, 
o seu suplente, com êle eleito." 

Justificação 

A criação do suplente de senador 
·tem como objetivo evita:~; eleições .ex
temporâneas. Dado o longo mandato 
do senador, necessário é, para' con- · 
seguir o objetivo, que para cada se-

. nadar: se eleja um suplente. 
Sala das Sessões, em ..12 de junho 

de 1946 .. - Nereu Ramos. - Dario 
CardoSo. - Agamemnon Magalhães. 
- Celso Machado. - Benedito Vala
dares. - Hugo Carneiro. - A. de 
Souza Costa. - Graccho Cardoso. -
Castelo Branco. - Magalhães Bara
ta. - Gustavo Capanema. - Pedro 
Ludovico. - Alfredo Sá. - Dario 
Cardot:o. - Bias Fortes. - Juscelino 
Kubitsckeclc. - Rodrigues Silveira.
Horac:io Lajer. - Aderbal Silva. -
Olyntho Fonseca. - Rog~io Vieira. 
- F. Lopes Mesquita. - Lahyr TO$
tes. - Octac:ilio Costa. - Roberto 
Grossembacher. - Waldemar Fédro
sa. - Clodomir Cardoso. - Orlanrio 
Brasil. - Alvaro Maia. 

N.0 891 

Ao art. 32: . 
Substitua-se, no n.0 I do art. 32, a 

expressão: "e dos ·chefes de missão 
diplomática", pela seguinte: "e dos 
chefes de missão .diplomática de ca
rater permanente." 

Justifi;:ação 

A aprovação do Senado Federal é 
desnecessá..'ia nos casos de missão di
plomática de carater temporário. Es
sa aprovaÇão será, mesmo, imprati
cável, quando não esteja reunido o 
Congresso Nacional, e ocorra a ur
gência de uma missãq diplomática 
especial. 

Sala das Sessões, em 12 de junho 
de 1946. - Dario CardJ~o. - Cirilo 
Junior. - Pedro Ludvoit:<:>. - Bene
dicto Vallad.ares. - Hug0 Carneiro. 

~ 

- Agamemnon Magalhães. -A. de 
Souza Costa. - Gustavo Capanerr.a. 
- Benedicto Costa· Netto. - Cloão
mir Cardoso. - Magalhães Barata. 
- Alfredo Sá. - Alvaro Maia. -
Bias Fortes. - Juscelino Kubitschek. 
- Rodrigues Seabra. - Horacio La
ter. - Aderbal Silva. - Olyntho 
Fonseca. - Rogério Vieira. - F. 
Duque de Mesquita.- -· Octacilio Cos
ta. - Lahyr Tostes. Roberto 
Grossem.õacher - Gracch.~ Cart!osCJ. 
:- Orlando Brasil. - Walãemar Pe-. 
drosa. 

N.0 892 

Aos arts. 33 e 190: 

Substitua-se o art. 33 pelo se
guinte: 

"Art. 33. Incumbe ao Senado Fe
deral suspender a execução, no toqo 
ou em parte, de lei ou decreto, de- · 
claraàos inconstitucionais por deci
são definitiva de qualquer tribunal". 

Substitua-se o art. 190 pelo se-gmnre: . . 
"Art. 190. Só pelo voto da maio

ria dos seus membros, pode um tri
bunal declarar a inconstitucionalida
de da lei. 

Parágrafo único. Verificada a de
claração definitiva, o presidente do 
tribunal fará. ao Senado Federa.!, para 
os fins do art. 33, a devida <:omuni
cação." 

Justificação 

A atribuição que o art. 33 confe-
re ao Senado Federal é de natureza 
delicada. Deve ser exercida. com cer- -.. 
ta limitação. Parece, pois, canve
Iáente que a suspensão da execução 
se restrinja às leis P decretos. Con
veniente é também que a providên-
cia não seja tomada senão em vir
tude de decisão definitiva dos tri-
bunais. · 

A emenda ao a.r.t.. 190, vi:;a ha.:!'
monizá-lo com a disposíção do ar- · 
tigo 33, nos têrmos da emenda. ora 
oferecida. 

. ' 

Sala das Sessões, em 12 -de junho 
de 1946. - Nereu Ramos. - Dario 
Cardoso.- - Cirilo Junior. - Pedro 
Ludovico. -· Benedicto Valladares. 
- Hugo Carneiro. - Graccho Car
doso. - Lahyr Tostes. - Magalhães 
Barata. ~ Alfredo Sá. - Aga
memnon M_agalhães. - Olll.ntho Fon-
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~eca. - A. de Scuza. Costa. - Celso 
Ma.c1uz4o. - Gustavo Capanemc:.. -
Juscelino Kubitschek. ..._ Castelo 
Brauo. - Horacto Later. - Cloào
mir Cardoso. - -Aderbal Silva. -
Be'ltedicto Costa Netto. - Rogério 
Vieira. - Bias Fortes. - Octacilfo 
Co!ttt. - F .. Duque de Mesquita. 
~ Junior. - 4Zvaro Maia. -
Wtüàemar Peàrosa. 

N.O 893 

Ao art. 34: 
9Uprima-se o n.0 VI do art. 34. 

J'listijicação 

A matéria do n.O VI do art. 34 
não é da competência do Congresso 
Nacional. 

Se o orçoo;nento consigna. os neces
sários recursos, se a lei estabelece 
as condições gerais ou especiais so
bre a matéria,- executar obras e man
ter serviços são providências de ca
rater a-dministrativo, próprias õa 
competência do ·poder Executivo. 

Sala das Sessões, em 12 de junho 
de: 1946. - Nereu Ramos. - Benedicto 
Costa Netto. - Cloàom.ir Caràoso.
G1tstavo Capanema.. - Horacio Later. 
- Aderõal Silva • ..:.. RQgério Vieira. 

Castelo · Brancó. OctaciliO 
Costa. - Lauro de Freitas. - Rober
to Grossembacher. - Graccho Cardo
.so. - Orlando Brasil. ~Hugo Car
neiro. - Pedro Luãovico. - Alvaro 

- Rai&. -;.,. MagaZhães Barata.. 
Walãemar Pedrosa. 

N.0 894 

Ao art. 34: 
Substitua-se o n.0 VII do art. 34 

pelo seguinte: 
"vn __, Votar a lei de fixação das 

fôrças =.rmadas_, para o tempo de 
paz." 

Justificação 

A fixação das fôrÇas armadas em 
-tempo de guerrà é matéria de cara
ter excepcional, que exige mudanças 
urgentes e de vária natureza. E' as
sunto que não deve depender de pro
cedimento legislativo. 

Sala das Sessões, em 12 de ·junho 
de 1946. - Nereu Ramos.·- Cirilo 
Junior. - Benedicto. Valladares. 

' ' 

Agamemnon Magalhães. - ·A • . de 
Souza Costa. - Gustavo Capanema. 
- Hugo Carneiro. - Benedicto 
Costa Netto. - Grtrecho Cardoso. 
- Lameira Bittencourt. - C"wàomir 
Cardoso. - Magalh.ii.es Barata. -
Castelo Branco. - Alvaro Maia. 
- A!-/redo Sá. - Galeno Paranhos. 
- Rodrigues Seaõra.. Caiado 
Godoi. - Juscelino Kuõitschelc. __;, 
Olyntho Fonseca. - Horacio Lafer. 
- F. Duque de MesqUita. -- Aãeràal 
Silva. - Lahyr Tostes; - Rogério 
Vieira. - Celso Machado. - Octa
cilio Costa. - -Roberto Grossemõa
che-r. - Orlando Brasil. - Wai
demar Pedrosa, 

N.0 895 

Ao art. 38 dê-se um só parágrafo: 
Parágrafo único: 

"A rejeição requer pronunciamento, 
por maioria absoluta de votos, -da. 
câmara. iniciadora qUe mandará. en

~tão o projeto, com a redação vitorio
sa à sanção ou promulgação". 

J'US'tijicaçllo 

o regime bi-cameral já ret8.4-d& 
muito a votação dos projetos. A dança. 
estabelecida no § 1.0 do al't. 38 mais 
retarda a sanção ou promulgação duma. 
lei. Dai a emenda. 

Sala das Sessões, 14 de ju..Tlho de · 
1946. - RUy Santos. 

N.0 896 

Ao ~- 39: 
Acrescente-se ao § 1.0 do art. 39 

o seguinte período: "Negada. . a 
sanção, quando já estiver finda a ses
são legislativa, o Presidente da Repú
blica dará publicidade às suas ra
zões". 

Suprima-se o § 2.0 do art. 39. 

Justificação 

Esta . emenda está ligada a outra 
que propõe a supressãq da COmissão 
Permanente do Congresso Nacional. 

Ela repete o texto da Constituição 
de 1891, e tem explicação óbvia. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946.- Nereu Ramos. - Cirilo Ju
nior. - Benedicto Valladar~. -
Agamemnon Magalhães. - A. de 
Souzc. Costa. - Hugo Carnei<o .. -
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Gustavo Capanema. - Grc.cc7io Car
doso. -· Benedicto Costa Netto. -
Magalhães Barata. - Clodomir Car
dOso. - GaZeno Paranhos. - Alfre
do Sá. ·- Pedro LuclOvico . . - Bias 
Fortes. - Gomy Junior. -. Rodri
gues Seabra. - Horacio Later 
Olyntho Fonseca. - AcZerbal Sílvo.. 

. - F. Duque ele Mesquita. - Rogério 
Vieira. - Laltyr Tostes. -'- Octa
cilio Costa. - Celso l'rfachado.~ 

Walãemar Pedrosa. Juscelino 
Kubitschek. 

N.0 89'7 

· Aos ar;ts. 43, 44, 45 e 4;6. 
Suprtmam-ae os arts. 4.3, 44, 45 

e 46. 

Modifiquem-se, na conformidade 
dessa emenda os a.r:tigos do projeto, 
que façam referência à Comissão -
Permanente. 

Justificação 

As atribuições conferidas à Comis
são Permanente do Congresso N·ac1o
nal são tão restritas, e de tão pequeno 
alca,nce, que de todo não se justifica 
que, para exercê-la, .se crie êss€ ór
gão parlamentar especial. 

Acresce que é curto o periodo de 
recesso do Congresso Nacional, o que 
é um motivo a mais-·para a supres
são· da Comissão Permanente, me-smo 
que mais importantes fôssem as suas 
atribuições. · 

. Sala das Sessões, em 12 de junho 
de 1946. - Nereu Ramos. - Perlro 
L'ILdovico. - Castelo Branco. - Hugo 
Carneiro. - Magalhães Barata,. -
Alvaro Maia, - Galena Paranhos .. 
- Juscelino Kubitschek. - HOYaciO 
Lafer. - Aderbal ·Silva. - Rogerio 
Vieira. - Octacilio Costa. - Grac
cho Cardoso. - Walãemar Pedrosa. 
- Cirilo .Junior. - Benedito Va-

- ladares. - Agamemnon MagaZhães.-
A. ãe Souza Costa. - Gustavo Ca
panema. - Benedicto Costa Netto:· 
- Cloàomir Cardoso. - Alfredo S4. 
- Bias Fortes. - Rodrigues Seabra. 
- Duque de Mesquita. - Lanyr Tos-
tes. - Celso Machado. 

N.0 898 

Aos a...-ts. 4'7 e 48. 

Acrescente-se ao art. 47 o seguinte 
período: As comissões é :permiti.c).G 
fazer· a convocação, por intA..nnédio 
da respecti,va câmara, se esta. 1.\ apro
var .. ~' 
· Su:plj.ma-se o art. 4.8. 

JU8tificação 

A convocação do Ministro · de Es.;. 
1:-a.do a prestar informações ao Oon
gresso Na.<:ional não ·deve ser dada~. 

assim de modo tão amplo, às comis
sões de cada uma das câmaras. · 

A emenda tem em mira fixar um. 
cr:Ltério mais compatível com o prln

. cípio da indepen.C:~ncia e ·harmonia. 
dos poderes. · 

Sala das Sessões, em . 12 de junh<r 
de 1946. - Nereu Ramos. - Hugo· 
Carneiro. - Magalhães Barata. -
Galena Pa.T"anhos. - Pedro Ludovico. 
- Horacio· Laje:r. - · Rogerio Vi
eira. - Octacilio Costa. - Alvaro
Maia. - Lameira. Bitencourt. 
Graccho Cardoso. - Walãemar- Pe
àrosa. - Cirilo Júniw~ - Benedito· 
Valadares. - A. de Souza Costa. -
Gustavo Capanema. -Benedito Cos
ta Neto. - Castelo Bra,nco. - CZo-

. domir Cardoso. -Alfredo Sá.- Bias 
Fortes. - Rcxb"igues Seabra. - Au
Olyntho Fonseca. - Duque de JLes-;. 
quita. - Lahyr Tostes. - Celso Ma
chado. - Juscelino Kubitschelc. 
Aderbal Silva • 

N.0 899 

Ao art. 60. 

Substitua-se o n.0 XIX do art. 6()
pelo seguinte: . 

"XIX. Enviar à Câmara dos Depu
tados, dentro dos priirie!ros doiS mê
ses da ·sessão legislativa OI!dináris;, a.. 
proposta de orça.mento." 

~ 

JtistifiCÕ.Ção 

O prazo de um mês, que o texto
emend<Sdo fixa para a remessa dO
projeto de orçamento à. C§ma;ra dos. 
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Deputados, é eU1'to. Há conveniê!lcia. 
em dila.tã.-lo a dois meses. 

Sala das Sessões, em 12 de jUllho 
de 1946. - Nereu· Ramos. - Castelo 
Branco • ..,- Hugo Carneiro. - Grac
cho CarciÓso. ~ La-meira Bittencourt 
- Magalhães Barat«-. - Alvaro Maia 
- Ga.leno Paranhos. - Dario Car-
doso • . - Caiado Goãoi. - Juscelinl) 

\1!11-bitsch.ek. - Aãerõal Silva. -
Rogerio Vieira. - Octa:cilio Costa. 
ltQberto Grossemõacher. - Cirilo 
Junior. - Beneàt'to Valadares. -
Agmemnon Magalhães. - .A. de Sou
za costa. - GuStavo Capanema. -

· Clodomir Cardoso. - Benedito· Co~ ta 
Netto. - Alfredo Sá. - Bias Fortes. 
- Rodrigues Seaõra. - Waldemar 
Peàrosa. - Olyntho Fonseca. - Du~ 

que de Mesquita. - Lahyr Tostes. -
Celso Machado. - Orlando Brasil. 

N.0 900 
Ao ar.t. 60. 
Substitua-se o n.0 vm do a.rt. 60 

pelo ~te:. 
"VTI!I. Declarar s guerr.a, depois 

de autorizad-o pelo Congresso Nacio
nal, ou, independentemente dessa. au
·torizaçã-o, em caso de invasão ·ou 
agressão estrangeira, veriíica4a no in
tervalo da.s sessões legislativas." 

Justificação 

Olyntho Fonseca. -· Duque de Mes
quita 

N. 0 9(}1 

Ao artigo 61: 
Substitua-se o artigo 61 pelo se-

guinte: . 
·"Art. 61. O ~":.>!dente da Repú

blica, depois que a. Câ.ma.ra dos Depu
tados por dois terços de votos decla
rar procedente a. acusação, será. sub
metido a julgamento perante o Su
premo Tribunal Federal, nos crimes 
•omuns, e, nos de responsabilidade 
:»erante o c;.ena.do Federal. 

Parágrafo únicc. Declarada a pro
~~edência. da acusação, !icm o Pre
riidente da. República suspeu;o dAs 
auas funções. 

Justificação 

A a.cusá.ção, nos têrmos do artigo 61 
uo projeto, é ato -que se reves~ de 
extrema gravidade, pois dela decorre 
a impedimento do Presidente da Re
pública para o exercício das suas fun
ções. 1l:sse ato não deve, pois, ser de
terminado pela. simples maioria, mas , 
por dois terços de TOtos d~ Câmsr& 
dos Deputados. 

Sala. d&S Sessões, em 12 de Junho 
de 1946.- Nereu Ramos. - Cirilo Jú
nior. - Agamemnon Màgalhã.es. ...: 
Castelo Branco. - Benedito Valada-

Esta. emenda decorre da que propõe J'es. _ Souza Costa. ·_:. Celso Ma-
a. supressão da C<>Iilissáo Permanente IJhaào. - Gustavo Capanema. - Be-
do C<>Il.glreSSo Nacional. . nedito Costa Neto. - Du.que de Mes-

Fica todavia a regra de que a vuita. - Alfredo Sá. - Bias Fortes. 
guerra só se declara com prévia au- _ Rodrigues Seaõra. - .Waldemar 
toriza.ção d-o CongreSS<l Nacional, .salvo Pedrosa. _ Lahyr Tostes. - Hugo-, 
no ·caso de invasão ou agressão es- Carneiro. - Graccho Cardoso. -Ma-
tra.ngeira que ocorra· nó intervalo das galhães Barata. - Alvaro Maia. -

·sessões legislativas. Galeno Paranhos. - Dario car-
&la das Sessões, em 12 de junho doso. · Pedro Ludovico. 

·de 1946. - Nereu Ramos. - Hugo .Roberto Grossembaeher. - Jusce-
Carneiro. - Graccho Cardoso. - Ano Kubttschek. - Clodomir Car-
Lauro de Freitas. - Magalhães Ba- doso. - Horacio Lajer. - A.derbal 
rata. - Alvaro Maia Galeno Silva. - Rogerio J!ieirá. - Otacilio 
Paranhos. - Pedro Luàovico. - Oc- Costa. - Olyntho Fonseca. - Or-
tacilio Costa. - Juscelino Kubitschek llando Brasil. 
- Aderbal Silva. - Rogério Vieira. N. o 902 
- .Roberto Grossem:bacher. - ·Or-
lando Brasil. - Waldemar Pedrosa.. Ao artigo 62: . 
·- Cirilo Júnior. _ Benedito Valada- Substitua-se o. artigo 62 pelo ae-

., .. ;,.,te: · · re:r. - Celso Machado. - .A.gamem- .. ~ 
. nem Magalhães. _A. ele Sottza cos- "Art. 62. São crimes de responsa.-

ta. - Gustavo Capanema -. Lahyr bilidade os atos áo Presidente da Re-
Tostes· - Clodomir CardoSo. _ Be- pública que atentarem contra a C<>ns
neàito"Costa Netto. ~ AZ/::eào Sá. - tituição _Federal, e especia.lmen~ oon
.Bias Fort.es. - Rodrigues Seabra. - tra.: 
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I. A existência. da União. 
II. o livre exercício do Poder Le

gislativo e do POd-er Judiciário, assim 
<:omo dos poderes políticos dos Esta-
dos. · 

m. o 'ex.ercicio legal dos direitos 
políticos, individuais e sociais. 

IV. A segurança interna do pais. 
v. A lei orçamentária. 
VI. A gu9ol"da e o emprêgo dos di

nheiros públicós. 
VII. A probiqade da administração. 
VIII. o cumprimento das decisões 

judiciárias. 

Parágrafo único. &ses crimes se
rão definidos ém lei especial, que lh'3S · 
regulará. o processo. 

Justificação 

A emenda visa a dar ao textO do 
artigo 62 · uma redação mais segu!-a. 

A referência à Constituição Fe
deral é de caráter geral, e deve cons
tar do principio do arJ.go. Essa. sim- . 
ples referência seria bastante: crimes 
de responsabilidade são os praticados 
contra. a ordem constitucional. 

A discriminaçãO, que ~e segue, s§.o 
casos especiais cuja i;nportância o 
texto pretende salientar. Dai a. .r::on
veniência do emprêgo das palavras: 
"e especialmente contra.". 

.Suprime-se,· na emenda, o n.• II, 
pOis 8. sua matéria <o regime de
mocrático) não tem ·s-entido especial: 
é uma referência de ordem_geral, in
clttida no próprio prineipip do a.r
t!go. 

Sa.la das · Sessões, em 12 de Junho 
.de 1946.-Nereu Ramos.-Cirilo Jú
nio,.. - Benedito Valadares. - Cas
telo Branco. - Agamemnon Maga
lhães. - . Souza Costa. ....:. Gustavo 
Capa.nema. - Benedito Costa. Neto. 
- Clodomir Cardoso. - Alfredo Sá. . 

. - Olyntho Fonseca.. - Duqur de 
Mesquita. - Bia.s Fortes. - ROàri-
gn.es ~aa.bra. - LCL'hyr Tostes. -
Celso Maclu:zdo. - Juscelino Kubits
chek. - HCJtrácio Later. - Aderbal 
:;f!V'!· - Ota.cilio Costa. - Gomy 
Jumor. - Pedro L_udOvico; - Hugo 
CarnéiJja.,. - Gracchp C'ardaso. -
Lauro de Freitas - Ma.galh.ães Ba-
rata. - Al"Daro Maia. · · 

N. 0 903 

Ao a:rt. 68: 
Suprima.-se o § 2.o do &rt. 68: 

Justificação 

o § 2.0 do art. 68 fixa uma regra, 
que se não aplica a.os demais funcio
nários públicos, e que por isso não é 
ele justiça. Neste ponto, razão não hã. 
para se estabelecer um privilégio es
pacial em favor dos magistrados. 

Sala. das Sessões, em 12 de junho de 
1946. - Nerrm RamPs - Benedito 
Costa Neto. - Clodomir C<;Tdoso. -
Gustavo Capanema, -- Horácio La
jer • ..:... Aderbal Silva. - Rogerio Vi
eira. - Otacilio Costa. - Roberto 
GrossemJbru:heT. · ....:.. · Orlanllo Br~JSU . 
- Pe4ro Lud.ovico. - Alvaro Maia. 
- Magaiháes Barata. - Graccho 
Cardoso. - W4ldemar Pedrosa. - · 
Lauro de Freitas. - Hugo Carnei[!:). 

.. N.0 904 
Ao a,;rt. .ss : 

. Supri.ma.-se, § 1. 0 , do art. 68, o 
segundo período, nestes têrmos: 

"0 serviço público fed-eral e o 
estadual, computar-se-ão . integral-
mente". -· 

Ju.stijicação 

A ::na.téria do segundo períOdo do 
§ 1. 0 do a:rt. 6& deve ser Tegula.da 
pela. lei. O texto do ipl'imeiro período 
dêsse parágrafo já o declara: o tem
PO de -serviço é contado na forma 

,da lei. · · 
Sala. <ias Sessões, 12 de junh~ de 

1946. - Nereu Bamos. - Clodomir 
C41'doso. - Huracio Lafer. - Ader
bal Silva.. - Rogério Vieira. ·- Oc
tacilio Costa. - Roberto Grossemãa
cher. - Orlando Brasil. - · .Pedro • 
LwdDvk:o. - GaZeno Pa.ranhos. -
Alvaro Maia.. - Magalhães Bar«.ta 
- Gracch.o Cardoso. - Waldemar 
Pedrosc. - H1J,{Io Carnetro. 

N . 0 905 

Ao art. 71: 

Suprima-se o art. 71. 

Justificação · 

Aos sessenta anos ainda pode. es
t-ar .o homem na plenitude de suas 
fôrças intelectuais e com o vigor. fi
sico nec.essário ao exerclcio ,da.s fun
ções judiciárias. Por que vedar-lhe o 
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i:Jgress«:- no cargo de juiz? Não é justo 
v preceito. 

Sala das Sessões, em 12 de . junho 
de 1946. - Nere:u Ramos. -· Castelo 
Branco. - Benedito Costa Neto. -
Ciodomir Cardoso. - Gu.stav() Capa
nema. - Horacio . Lqjer. - Aderbal 
Silva. - Rogerio Vieira. - Otacilio 
Costa .. - Roberto Grossembacher _ -
Mario Brant. - Pedro Ludomco. -
Galena ParanhOs. - Alvaro 11-Iaia 
- .Graccho Ca71doso. - Waldem.ar 
Pedrosa. - Hugo Carnezro. 

N.0 SOG 
Ao artigo 75: 
Suprim~m-se, no artigo 75, as pa

lavras: "da maioria absoluta". 
J usti!icação 

Nada justifica a exigência da maio-· 
!ria a.bsoluta do Senado Fede:ral para 
a a.provaçao da nomea~ão dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal .. 

Neste caso, o Senado Fede1-al deve 
deliberar com a. maioria· dos presen
tes, segu."ldo a regra geral. E' a tra
dição do nosso direito, contra a qual 
nenhuma !'ã-zão relevante poderia ser 
leval).-tada . 

Sala das ·Sessões, em i2 de junho 
t:re 1946. -- Nereu Ramos. - Cirilo 
Júnior. - Bewedito Valadares. ~ 
C~eZo Branco. ..;.... Agamemnon. Ma

. galhães. - Sousa. Costa.' - Gustavo 
Capanema. - Lameira Bittencourt. 
- Clodo:t.ir Carooso. - B~ifx> 
Costa Neto. ·- Lahyr Tostes. - Al
fredo Sá. - Bias Fcrtes. - Rodri
gues Seabra. - Olyntho Fonseca. -
W.aldemar Peãrosa. -Duque ele Mes
quita. - Celso Machado. - Otacílio 
Costa. - Hugo Carneiro. - Gracch.o 
Cardoso. - Magalháe$ Barata. -
Alvaro M·Lia. - Galena Paranltos. -
Dario Cardoso. - Caiado Godoi. -
Jwcelino· KubitsChek. - Boraeio La
ier. - AdeTbal Silva. - . Rogerio 
Vieira. - Roberto Groosembacher. 
- .Mario Prant. 

N. 0 907 
Ao art. 77. 

· SUbstitua-se a· alinea c. do n.0 !I, 
do .a.rt. 77, pelo seguinte: 
· "c) os. crimes politicoo, salvo ® de 
qu& tra.ta ·c § l.o do art. 89". 

Justificação 

· A eme:niia tem em mira. estabelecer 
a necessár:a hannonia entre a dis-

posição da. alínea c, do n.c II, do 
artigo 77, e a do § 1. 0 do art. 89. 

Sala das Sessões, em 12 de junho 
de 1946. - Nereu Ramos. -. Cyrillo 
Júnior. - Agamemnon Magâlhães. 
- Hugo Carneiro. - Benedito Va
ladares. - A. de Sousa Costa. - · 
Castelo BranCo. - Gracch.o Cardoso. 
- Magalhães Bar.ata. - Galena pa
ranhOs. - Dario Cardoso. :__ GO
my Júnior. -. Clodomir Cardoso. 
Horacio Lajer. - Aderbal Silva. -
Rogério Vieira. - Otacilio Costa. -
Alt~aro Maia. - Ce·Zso Machado. -
Gustavo Capanema. · - Benedito 
Costa Neto. - Alfredo Sá. - .aias 
Fortes. - D'ILQ1Le de Mesquita. 
Olyntko Fonseca. - ROàrit}1les Sea
bra. - Lahyr Tostes. - Juscelino 
'Kubitschek. - Walàemar Peàrosa 

N. 0 903 

Ao art. 79. 
Substitua-se o arl. 79 .pelo seguin

te: 
"Art. .79. Ha.v€rá um Tribunal F.~

dera::. de Recursos, com séde na Ca
pital da . República e jurisdição em 
tOdo o território nacional". 

Justificação 

O Tribunal Fede.ral ãe RecUJ"sos é 
um órgão novo no sistema do Poder 
Judiciário. Só a ~cia mos
trará a conveniência da inovação, € 
quais os limites que. deve ter. 

Aconselhável é, pois, que de início, 
antes de formada essa e~periência., 

Dá.o se iDstitua senão um Tribunal 
Federal ):le 'R)ecu:rsos, com séde ' na. 
Capital da. República e j~ção em 
todo o território nacionaL 

sala. das Sessões, em 12 de junho 
de 1946. - Nereu Ramo8. -.Hugo 
Carneiro - Gracho Cardoso. 
Caiado Gocloi. - Juscelino Kubits
cltek. - Horacio Lajer. .:.... Aderbal 
Silva. - ROgério Vieira. - Octactlio 
Costa. - ROberto GOssemõacher. -
Orlanào Brasil. - Atvaro Maia. -
Wa~ Peãrosa. - C"J!riUo· J!Ír
nioT. - Benedífx> Va·laãares •. - A. 
de Sousa Costa. - Castelo Branco. 
- Gustavo Capanema. - CZOdcmir 
Cardoso. - Benedtto Costa Neto. ::
LaJz:Yf Tostes. - AJ.jreão Sá. - BitJ,S. 
Fortes. - Boclrigues Seabra. 
Olyflth.o Fomeca. - Du.que de •~
quita • . - Celso Machado. 
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N. 0 909 
Ao art. 80. 
Suàstitu~ o art. 80 pelo se

guinte: 
"Art. 80. O Tribunal Federal de 

. Recursos, de que trata o a..rtigo an
terior, com'Por-se-á, de seis juizes, 
nomeaxios :pelo Presidente da Repú
blica, com aprovação do Senado Fe
-deral, dentre juristas com os requisi
tos indicados no art. 75, sendo dois 
~êrça;_ esqolhidos dentre !juizes de 
direito e desembargadores, e um têr
ço dentre advogados ç. membros do 
Ministério Público Federal ou dos 
Ministérios Públicos locais" . 

Justificação 

A nresente emenda decorre da 
emenda SJpresentada ao art. - 79. 

Sala das Sessões, em 12 dê jUIDho 
de 1946. - Nereu Ramos. - Castelo 
Branco. - Gomy Júnior. - Peãro 
Lu.davico. - Alvaro Maia. - Grac
cho Cardoso. - Waldemar Peãrosa. 
- Hugo Carneiro. - Benedito Va
lailm"es. - A. de Sousa Costa. -
Celso Machado. - Gustavo Capa
nema. - Alfredo Sá. -· Bias Fortes. 
- Olyntho Fonseca. - Duç:ue de 
Mesquita.·- Lahyr Tostes - Jusce
lino Kubitschek. - Clodomir Car
dosO. - HOTacio !.ater. - Aderbal 
Silva. - Rogério Vieira. -- Octacilio 
Costa. 

N.0 910 

Ao art. 81. 
. Substitua-se o principio do a.rt. 81 · 

pelo seguinte: 
"Art. 81. Compete ao Tribunal Fe

deral de Rêcursos: 
~ 

Justif~cação 

· ~ta emenda. decorre da. emenda. 
apresentad& ao art. 79. 

Sala da.s Sessões, em 12 de junh-o de 
1946. - Nere-..t. RamlOs. - C1/Til'P 
Júnior. ·- Benedito ·Valadares. -
aastelo Branco. - Hugo carneiro. 
-Catado Godoi. -Alvaro Maia.. -
Magalhães Barata. - Gra.ccho Car
doso. -· Waldemar Pedrosa. ~ Gus
·tavo Capa:n.erru;.. - A. de SouirL Costa. 
-· Clodomir CarrJ()so. - Ben.eàito 
Costa Netto. - Alfredo Sá. - Bias 

/ Fortes. - Rodrigues Seaõra. 
-Olyntho .Fonseca .• - Duque de Mes-
-quita. - Lahyr 1'ostes. - Juscelino 
Kubitiichek.. - \,Rogé1ofs VieiTa.. -

Octacilio costa - Roberto . Grossem-
bacher - Orl'.ãndO Bra§l1. · 

N.0 . 91·1 

Ao art. 83 . 
Subst~tua.-se o art. 83 pelo seguinte: 
"-IU't. 83. M€diante proposta do Su-

premo Tribuna.! Federal, a -lei poderá 
criar outros Tribunaia Federais de Re
cursos, fixando-lheS' a séde, o número 
dos juizes e a jurisdição territorial. 
Observar-se-á, quanto à nomeação, o 
disposto no art. 80, e, quanto à 
competência, o disposto no art. 81. ·: 

· Justificação 

Esta emenda. .harmoniza-se com as 
que dizem respeito aos arts. 79, 80 
e 81. 

Sala d'!l.S Sessõés, etn 12 de junho 
de 1946. - Nereu ·Ramos. -· Castelo 
Branco. -Hugo Carneiro. - Maga
lhães Barata. - Pedro LudoVico. -
Ha.racio Li:Lfer. - Octacilio · Costa. 
- Gomy Júnior. -Alvaro Maia. -
Graccho .Cardoso. ·- Waldemar Pe
drosa. - ·cyrillo Júnior. -· Benedito 
Valadares:- A. de Souza Costa. -
Gustavo Capanema. Clodom.ir 
Cardoso. - Benedito ·Costa Neto. -
Lahyr Tostes. -Alfredo Sá. - Bia$ · 
Fórtes. - Olyn.tho Fonseca. - Du
que de Mesquita. - Celso Mac1u:u!o. 
- Juscelino Kubitschek Aderbal 
Sil?Ja. -Rogério Vieira. · -

N.0 912 

Ao art. 103. 
Substitua-se o § 2.0 ·do art. 1(}3 pelo 

segtli11te: 
"§ 2. o Será fixado pela lei o número 

dos Tribunais Regionais do Traba,lho, 
e a sede de cada ,um dêles". - \ 

Justificação 

Nem todos os· Estados e Territórios 
precisam ter, desdé já., e nos próximoo 
anos, um Tribunal Regional do Tra
balho. 

A melhor solução, pois, é deixa.r, à 
lei ordinária a fixação do número dos 
Tribunais Regionais· do Trabalhil, e 
da sede de cada um dêles. 

Sala das Sessões, em 12 de junho 
de 1946. - Nereu Ramos. -- C1Jrillo 
Júnior. - Benedito V.aladares. .;_ 
Hugo Carneiro. - Agamemnon.Maga.
Zhães. -A: de Souza Costa. - Gu8-
tavo Capanema. - Castelo Branco. 
- · Maga.l1úies Baratq. . .;_ A·z~aro 
Maia. - Galen.o Pa.-anhos. - J?a.rio 
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C~. -Caiado Goàoi. -Juscelino 
.KUbtt8chec. - Horacio Lafer. -
Aàerbal Silva. - Rogério Vieira. 

~C:::~ costdrzanfáoo;;~rro= 
-czodomir Cardoso. - Benedito Costa 
Neto. - Alfredo Sá. - Bia.s Forte:s. 
-. Rodrigues Sea.õra.. ·- Olyntno 
Foxseca. - Duque de Mesquita. 
Lalf:l/7' Tostes. - Celso Mq.chado. 

~ 

N. 0 913 

Suprima-se o item VI do art. 116. 

Justificação 

O projeto não estabeleceu um cri
tério para. a fixação dos vencímen
tos dos ministros do Supremo Tri
bunal, mas quer descer a minúcias, 
no tocante aos demais magistrados, 
matéria de lei ordinária., indiscuti
velmente. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1.948. - Ruy Santos. 

N.0 914 

Ao a.rt. 119: 
Supri-ma-se o n. o I do § 1.0 do ar

tigo 11~. 
Justificação 

-Não é conveniente· fazer depender 
a intervenção federal, no caso de 
_guerra. civil, .de prévia autorização do 
Senado Federal. 

Ocorrendo a guerra civil, fôrça é 
-que, para dominá-la, intervenha logo 
o Govêmo Federal. Exigir a. autori
zação ·prévia do· Senado Federal re
tardaria a providência. com danoso 
efeito para a tranquilldade geral do 
pais, mormente se a guerra civil so
brevier no intervalo das sessões le
gislativas. 

Se.la 'das SessõeS, eta 12 de junho 
-de 1946. - Nereu Ramos. - Cirilo 

· JU1Uor. - Benedicto Valladares. -
Agámemnon .l.tag.ühães. - A. de. 
Sov.za Costa. - Gustavc Capa.nema. 
.- Castelo Branco. - Cw®mir Car
-doso. - Hugo Carneiro. - Bene
dicto Costa Netto. - Graccho Car
doso. - Alvaro Maia. - Pedro 

'L1Ulovico. - Alfredo Sá. - Bias 
·Fortes. - Octacilio Costa. - Wal-

• -~"'mar .Pedrosa. - Juscelino Kubíts;. 
..chek. ·- Olyntho Fonseca . . - F. 
.Duque de Me:squita. - Horacio Lajer. 

Rodrigues Seaõra • 
Silva. - Lahyr Tostes. -
Vieira. - Celso Macl'.ado. 
õerto Grossembacner. 
Brasil. 

N.0 915 

Ao art. 120: 

Aclerbal 
Rogério 
- Ro
Orlando 

Substituà-se o § 2.0 do art. 120 
pelo 'seguinte: . 

"§ 2.0 Havendo necessidade de in-_ 
terventor -federal, será êste nomes.- . 
do pelo Presidente da República". 

· Justificação 

Se a intervenção deve ser executa
da pelo Presidente da República, sob 
a sua orientação e responsabilidade, 
é óbvio que a êle é que deve ca
ber, em todos os casos, a nomeação 
do interventor federal. · 

Sala das Sessões, em 12 de junho· 
de 1946. - Nereu Ramos. - Cirilo 
Junior. - Pedro Ludovico. - Be
nedicto Valladares. - Dario. Cardoso. 
- Celso Màcluzdo. - Agamem
non Magalhães. .:.._ A. de SO'UZ(I. 
Costa. - Gustavo Capanema. ·
Castelo Branco. - Clodomir Cardo. 
so. - Hugo Carneiro. - Benedicto 
Costa Netto. - Graccho Cardoso. 
- Allreào Sá. - Magalhães Barata. 
- Olyntho Fonseca. - Alvaro Maia. 
- F. Duque de Mesquita. - Jusce-
.lino Kubitschek. - Bia.s . Fortes. 
- Horacio La/er. - Rodrigues Sea
bra. - Aderbal Silva.. - Lahyr 
Tostes. - Rogério Vieira. - Octa
cilio ·Costa: - O'l'"la.nào B1asil. -
Roberto Grossembacher. - Walãe
mar Pedrosa. 

N.0 916 

Ao a:rt. 144: 
ISuprima.m-se, no parágra.fo umco 

do art. 144, as palavras: "mediante 
voto da maioria. absoluta dos seus 
membros". 

Justificação 

A aprovação da no~ dos 
membros dos tribunais estaduais de 
contas ~e. sem nenhum . prejlúzo 
moral, prescindir do ·voto da maioria· 
absoluta das a.Ssembléias legislativas. 
Bastará. neste caso a maioria dos pre
sentes . 

· Sala das Sessões, em 12 de junho 
de 1946. - Nereu Ramos. - Bene-
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dito Valadares. - Cirilo Júnior. 
Agamemnon Magalhães. - Souza 
Costa. - Gustavo Capanema. -
Celso Machado. - Clodomir Cardoso. 
- Benedito Costa Neto. - Alfredo 
Sá. - Bias Fortes. -Rodrigues Sea
bra. - Olyntho Fonseca. - Duque 
d.e Mesquita - Lahyr Tostes . -
Juscelino Kubitschek. - Horacio La
ter. - Aderbal Silva. - Rogério Vi
eira. - Roberto Grossembaclier. -
Castelo Branco. - Graccho Cardoso. 
- Galeno Paranhos. - Pedro Ludo
vieo. - Ota.cilio Costa. - Orlando 
Er<Uil. - Alvaro Maia . ..:... Lameira 
Bittencourt. - Waldemar Pedrosa. 
- HugQ Carneiro. · 

N. 0 917 

Ao artigo 159: 

Substitua-se o primeiro periodo do 
- § 29.0 do art. 159 pelo seguinte: 

"Dar-se-á mandado de segurança 
pal"a a def-esa de direitQ certo e in
contestável, ameaçado ou violado por 
ato manifestamente inconstitucional · 
ou ilegal de qualquer autoridade~·: 

Justificação 

A emenda restabelece ·o texto do 
n.o 33,_ do art. 113 da Constituição 
de 1934, o qual parece mais preciso 
do que o texto do projeto. 

Sala das Sessões, eln 12 de Junho 
de 1946. - Nereu Ban-.os. - Cirilo 
Júnior. - Benedito Valadares. -
Agamem.non Magalhlies. - Souza Cos-

. ta. -_ 'GustafJo Capanema. - - Clo,;, 
dom-ir Cardoso.- Benedito Costa Ne-
to. - 4lfredo Sá. - Olyntho Fonseca. 
-Duque de M&qUita. - Bias FOTtes 
- Roàrigu.es Seabra. - Laiftyr Tostes . 
- Celto Mqchculo. - Otacilio Costa 
- Roberto. Gross~her-. - Hugo 
~- ~ GraccJio Ca7'à08o. -
Magal'háes Barata._ - Alvaro Maia. 
- Galeno Po:ra:nJtOs. - Pedro Ludo
vico. - Juscelin-O Kubitschek. - Ho
racio Later. - Aderbal Silva. - Ro
gerio Vieira. - Orlando Brasil. 
Waldemar .pedrosa. 

N. 0 918 

Ao artigo 159: 
SUprima-se o § 4.0 do artigo 159. -

.nestes bêrmos: 
"Nenhuma. violação de direito. pc

Gerá ~ excluída da aprec:laçA.o do 
poder judiclário". 

Justificação· 
-

A matéria pertence aos princípios 
gerais de direito e não deve tornar- -
se pre<:eito constitucional. 

Sala. das Sessões, em 12 de Junho 
de 1946. - Nereu .Ramas. - Beneàito 
Costa Neto. - Cfodomir Cariroso.· -
Gustavo Capanema_ - Horacio La-
ter. - Ader'bal Silva. - Rogerio 
v"ieira. - Otacilio Costa. - Roberto 
Grossembacher. - Orlando Br<Uil. -
Alvaro Maia. - Magalhães Barata. 
- Graccho Cardoso. - Waldemar 
Pedrosa. - Hugo Carneiro. 

N. 0 919 

Ao § 27 do art. 159, substitua-se: 
em vez de: "imediatamente", -a ex
pressão: "dentro de 12 horas'. 

Justificação 

Imediatamente, não quer, eni. rlgÕt, 
dizer nada. -Em 12 horas, há tempo 
sufieiente . para que a autoridade 
tome conhecimento da detenção e a 
comunique ao Juis. 

Sala das Sessões, 14 de Junho ~e 
1946. - Ruy Santos. 

N.0 920 

Ao art. 159. 
Acrescente-se ao texto do § ~. do 

art. 159 o seguinte perlddo: "Nas 
tr8JlS€I'essões' discipllnares não e&be o 
habeas corpus". · 

JustificQI)ão 
A emeDida acrescenta ao texto do 

projeto uma dis.posiçã.O, de inron
testáiVel legitilillidaide, já consagrá:la 
pela Canstitui~.ão de 1934 . <art. 113, · 
n.0 23). -

Sala das ·Sessões, em 12 ãe junOO 
de 1946. - Nereu Ramos·. - Cirilo 
Júnior. ,..... AgamlmtfLo/' Maga.lhdes :: 
.,.- Hugo Carneiro. - Benedito Ya
Zada.res. -. A. d.e SOU24 Costa •• _ _;, 
Celso ,Machado. - Ca.s'belo Bran.co. 
- Graccho Cardoso. - G-aZeno i'a
r~nh~ . . \ Dario Ca~. - Bogé
no Vte:ra. - Octacflio Costa. -
Gomy Júnior. - Alvaro Maia" ~ 
Magalhães Barata. - Lameira Bitte!&-: 
court. - Gtt&tavo Capane71U!. ·- Be
nedito Costa Neto. -Alfredo Sá:·- -
OZyntho Fonseca. - Duque ·de .lfes- • 
quita. - Bias Fortes. - ~ 

- Sea'bra. - Lah11_T Tostes. - :1~-
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Zino Kubitschek. - Clodomir C'ar
OO!O. -: Horacio Later. - IA.derbal 
Sí'h.?4. · - W a.lãemar Pedrosa. ' 

N.• 921 

Ac art. 161. 
Suprima-~ o art. 161. 

Justificação 

O- p.receito do art. 161, pela sua 
g~neralidà.de, pode dar lugar a per
malllen<tes violação dos legítimos di
reitos 'do.s funcionários. Deve ser su
primido .. A supressão evidentemente 
não suprimirá a culpabilidade dos 
funcionários sempre que violarem a 
lei e o direi to. , 

Sa:!a. das Ses.sóe&, em 12 de junho 
de. 1946. - Nereu Ramos. - Bene
dito Costa Netto. - Clodomtr Car
doso. - Castelo Branco. - Gusta
vo CGQ)anema. - HtmJdo Lafer. -
Aderbal Silve. - Rogério Vteira. -
Ocmcfiio Costa. - Hugo Carneiro. 
- · Roberto Grossem.btwher. - Or
lando Bras!Z. - Pedro Ludovíco. -
Dano Cardoso. - Jo(l() d' Abreu. -
Galeno Paranhr». - Alvaro Maia. 
-.,. Gr.accho Cardoso. - Waldemar 
Pedrosa. 

N." 922 
SUprima-se o ~ 18 do art. 164 e 

crie-se mais um item no art. 3.0 , com 
a seguinte reda.ç~: 

Permitir a 1m1sraçll.o. 

J'IUtí/ícaçao 

O }ilrincipio estabclocldo no O 16 do 
art. 164, além de mnl rodlg1d.o, con
f'uso, cam matérla de lellllllaçllo or
d1náiria, está mal colocado em di
reitos sociais. Melhor 11en\ colocá-lo 
no art. 3.0 , com redAÇI\o stmples, fi
cando a matéria, de .suma importân
cia, em seus pormenorea, pa.ra. a lei 
ordinária. 

Sala das SeSIIÔC!ll, 1<6 de junho de 
1946. -:- Ruy Santoa. 

N. 0 U23 
SuPrima-se, ao 1'1m do item V do 

§ 24 do art. 164, " ox.pressão: - -"e 
em kldiístria insalubres, e. menores 
de 18 anos e a mulheres'. 

JfUtl/io~clo 

uma. Constituic;AQ n!o deve prever, 
~ilr •. e. exia~ncta da. lnd11stria. in-

salubre. Existe Higiene de Trabalho 
para assegurar ótimas condições ao 
ambiente em que aze o trabalhador. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Ruy Santos. · 

N.0 924 

Ao art. 172: 
-Acrescente-se, no § 3.• do art.· 172, 

depois das palavras: "inclusive em 
entidades autárquicas" o seguinte: 
"nem ocupar .emprê2o em socieda
de de economia mista. ou em em
prêsa concessionária de serviços pú
blicos." 

J'IUti/icação 

As conveniências do serviço mili
tar exigem e justificam o acréscimo 
ora proposto com relação à disposi
ção do § 3.0 , do .art. 172. 

Sala das Sessijes, em 12 · de junho 
de 1946. - Nereu Ramos. - Cirilo 
Junior. - Agamemnon Magalhães. 
- Castelo Branco. - Benedicto Vctl
Zaàares. - Hugo Carneiro. - A. ele 
Souza Costa. - Graccho Card.oso. 
- Magalhães Barata. ·- Gustavo 
Capo.nema. - Alvaro Maia. - Ga
lena Paranhos. - Benedicto Costa 
Neto. - Dario Cardcso. - Alfredo 
Sá. - Pedro :r.tu!oVi.co. - João 
d' Abreu. - Olyntho Fonsec!L. - F. 
Duque de Mesquita. -Dario Co.rtloso 
- Bias Fortes. - Clodomir Cardoso. 
- Rodrigues Seaõra Horacfo 
Later. - Aãerbal Silva. - Lahyr 
Tcst.es. - Rogério Vieira. - Celso 
Mach.a;IU). .- • Octa.cilw ~Costa.. -
J'IUceZino .Kubitscll.ek. .- .Roberto 
Grosse11ibacher • . - .Orlando .Brasil. 

• · - Waldemar Peàrosa. 

N.0925 

Ao art. 173: 
Suprimam-se, no § ~.0, do art. 173, 

as palavras: "e de carater perma
nente". 

Justificação 

As conveniências militares • não se 
conci.liarão, em muitos casos, com ·& 
restrição estabelecida. pela cláusula, 
cuja supressão se ·propõe. E' de ne
cesSidade e justiça. essa. supressão. 

Sala das Sessões, . em ~- de junlw 
de 1946. - Nereu Ramos. - Cbilo 
Junior. - Agamemnon M~. 
- Castelo Branco. - B~ VCIZ-. . 
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ladares. - A. de Souza 'Costa. 
Hugo Carneiro.· - Gustavo Capane
ma. -· Galeno Paranhos. - Bene
dicto Costa Netto. ~ Dario Cardo
so. -·F. Duque de Mesquita. - Oc
tacilio Costa. - Olyntho Fonseca. -
Roberto Grossembacher. - L!Lhyr 
Tostes. - Orlando Brasil. - Alvaro 
Maia. -Celso Machado. - Graccho 
Cardoso. - Juscelino Kubitschek. -
Clodomir Cardoso. -·João d'Abreu. 
- Horacio Later. - Waldemar Pe
drbsa. - Aderbal Silva. Rogério 
Vieira. 

N. 0 926 

Ao art. 173: 

Substituam-se o § 2.0 e 0 § 3." do 
art. i73, ;pelo seguinte: 

"§ 2.0 As promoções nas fôrças ar
madas, em todo os graus da hierar

-quia, obedecerão aos ·critérios de me
.;recimento e de. antiguidade, na for
ma que a lei estabelecer. Em tempo 
de guerra extema ou .civil, são per
mitidcs os comissionamentos e as 

. promoções por serviços distintos." 

Justificação 

A emenda tem por objetivo sim
plificar o texto das disposições do 
§ 2.0 e § 3.0 do art. 173, consignan
do-se na Constituição apenas a ma
téria estritamente constitucional. 

1Sala das Sessões, em 12 de junho 
. , -de ,1946: - Nereu Ramos. - Hugo 

-· 'carneiriJ. - Cirilo Junior. - Grac
cho Cardoso .. - Agamennon Maga
lhães - Magalhães Barata. - Cas
telo B11anco. - Alvaro Maia. -
Benedicto Vallaaares. - Gàleno Pa
ranhos. - Dario Cardoso. - A. de 
Souza Costa. - Caiado Godoi. -
Lahyr Tostes. - Gomy Junior. -
Gustavc;;, Capanema. dzodOmir 
CardOso. - Benedicto Costa Netto. 
-. Lauro de Freitas. - Juscelino 
Kubitschek. - ·Alfre'da Sá. - Ho
ra.ci.o bajer. - Aderbal Silva. 
Olyntho Fonsecr;. - F; Duque de 
Mesquita. - Rogério Vieira. - ·Ro
drigues Seabrq • . - Octac'..lio Costa. 
- Celso . Maciw.ilo. 

O SR. PRESIDENTE ..:,.. Está finda 
· à hora da sessão; vou levantá-Ia, de

signando para a de segunda-feira, 
dia 17 de junho; a seguinte 

ORDEM DO DIA · 

Continuação da discussão, em •e
gundo turno, do Projeto da Cozlsti-
t'Úição. . 

(Décima primeiri SesSãO) 

Deixaram de compaxecer 5i Se
nhóres Representla-ntes: 

PartiOO . Socii:LZ Democrátice 

.Amazonas: 

Oosme Ferreira. 

Pá.rá.: 

Al!varo Adolfo. 

Maranhã.o: 

Pereira J1Íllior. 
José Neiva.. 

Pia ui: 

Renatüt Leite. 

Ceará: 

Moreira da .R.ooba. 
Fr(Yf;a _Gentil. 

Rio G.ranide d'O Norte: 
Gear(..no Avelino. 

/ Pernambuoo: 

Costa Pôrto. 
Ulisses !J.ns. 

:Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Góis Monteiro.·· 
José Maria. . 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Espirito Santo: 
Ari .Viana. 

Rio de Ja.ne1ro: 

Edua.rxk> Duvirvi.er. 
Paulo Fernandes. 
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)ljDa.s Gerais: 

Levilldo Ooel:ho. 
Rofrigues Perei!'e.. 
La!r Tostes. 

São Paulo: 

Cirilo JúniOr. 
Gofredo Telles. 
N{)veli Júnior. 
Oeear Costa. 
Oo.!ta Neto. 
Sílvio de Oa.mpos. 
Jo .• :é .A.rli!a.ndo. 
Joãci Abda.Ia. · 
Alv-es Palana. 

Santa Catarina: 

Il'O d'Aquino. 
Alte.miro Guimarães • 

. J!ims Jordan. 

Bio Grande do SUl: 

Demuc Rocha. 
Bi11tenoourt Aza.mbuja. 
N-ioolau Vea-gueiro. 

Umão Demo<rráttica, Nacional 

Oeaxá.: 

. Gentil Barreira.. 

Alagoas: 

Mário Gomes. 

--3eTgipe: 

Yá.lter Franco. 
:Reribaldo Vieira. 

· lfib1a: 

Alosio de Carvalho. 

Distrito Federal: 

liem!es Lima. 
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Mjnas Gerais: 

Lopes Ca.nçado. 

São PauJ..o: 

Mário Massgão. 
Pamo Nogueira. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 

Mato Ga-osso: 
João Vilasboa.s. 

Parl:ido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Rui A1m~ida. 
' São Paulo: 

Hugo Borghi. 

Partido Comunistxt oo Brasii 

São Paulo: 

Jorge Atilado. . 
Osvaldo Paoheco. 

Pa:rticlo Republicano 

Minas Gerais: 

Bernaroes Filho. 
Mário Brant. 

Particro Popular Si-rulicalista 

Ceari: 

JJ)áO Adeodato. 

. Partido Denwcrata Cri8tão 

Pern.a.mbuoo: 

Arruda Cã.In.ara. 

Levanta-se a sessão às 18 horas 
e 5 minutos; 



'85.a Sessão, em 17 de Junho de 1946 
Presidência do.Sr. Melo Viana, Presidente: 

As 14 horas, comparecem os Se
nhores: 

Partülo Social Democrático 

Acre: 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Valdemar Pemosa. 

Pará: 
João Botelho. 

Pia ui: 
Arcia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 

Rio Grande db Norte: 

José Varela. 
Valfredo Gmgel. 
Mota Neto. 

Pernambuco: 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 

Alagoas: 
· Teixeira de Vasconcel<lS~. 

Sergiipe: 

"Graco· Cardoso. 
Bahia: 

Etmãpio de Queiroo:. 
F'róes da Mota. 

Espírito Santo. 
Ari Viana. 
Eurico Sales. 

Rio de Janeiro: 

Alfi'edo Neves. 
. Getúll.o Moura. 

Heitor Collet. 
Acúrcio Tõrres. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Juscelin<> Kubitschek. 
Israel Pinheiro. 
Wel.l.i.ngton Brailldão. 
José Alkmjm. 
Gustavo Capanema.. 
Olinto Fonseca. 
Lair T-ostes. 
Alfredo Sá. 

· São Paulo:. 

Gofreciõ Teles. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 

PEdr'o Ludovico. 
Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Galeno PManhos. 
Guilherme Xavier. 

-
Mato Grosso: 

Ponce de .Arrulda. 

Paraná: 

Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
Aramis Ataíde. 
Gomi Júnior. 

San'"..a Catarina: 
.A 

Nereu Ramos. 
Ivo d' Aqutno. 
Orlando BrasiL 
Ha.ns JO!ldan. 

Rio G:--ande do Sul: 

Adroaldo Costa. 
Daniel Fa.raco. 
Glicério Alves • 
Pedro Vergara. 

! 



·c-mão Denwcrátrrea Naci01UZl 

AmaZonas: 

Seyeriano Nunes. 

Ps.rá: 
Agosti·nho Monteiro. 

Maranhão: 
Antenor Bogéa. 

Pia ui: 
Matias Oli:m:pio. 
Antônio Correia. 

Ceará: 
Fernan-des Teles. 
José Borba. 

Paraíba: 
José Ga.Uldêncio. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 
Ernâni Sátiro. 

Bahia: 
Juraci Magalhães. 
M&nuel Novais . 
. Nestor Duarte. 

· Alberico Fra-ga. 
Rui santos. 

Distrito Federal: 
' Euclides Figueiredo. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Pü:tio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Domingos VelaSCQ. 
Jales M~hado. 

Mato Grosso: 
Ve.spasiano Martins. 
Dolor de And!rad·e. 
Agrícola de Barros. 

Paraná: 
·li!"asto Gaertner. 

Rio Grande do Sul: 
Flores · ãa cunha. 
Osório Tuiuti. 
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Partido Tra.balhi8ta Brasileiro 
Amazonas: 

Leopoldo Neves. 
Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 
Baeta Neves. 

Part;id() Comunista do Brasil 

Perruímbuco: 
Gregório Bezerra. 

Bahia: 
Carlos Marighéla. 

Distrito Federal: · 
dar los Prestes. 
João Amazonas. 
Mauricio Grabois. 

Rio de Janeiro: 
Alddes Sabença. 

São Paulo: 
Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Pernambuco: 

Souza Leão. 

Sergilpe: 

Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
Ja.ci Fi.,oueiredo. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Partido Republicano Progressistfl 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se 
1;>resentes 97 Senhores Representantes, 
<ieclaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da ses.;il.o 
anterior. 

O SR. HUGO CRANEIRO (1.0 Sn
plente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. · ·· 

O SR. PRESIDENTE--. Em discus
são a ata. 
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o' SR. AGR!COLA DE BARROS 
Sr . .Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. 

O SR. PRESIDE!il'TE - 'Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. AGRíCOLA DE BARROS -· 
<S6bre a ata) - Sr. Presidente, na. 
defesa que fiz da Capital do meu Es
_tado, , a - herói{)a e poética Cuiabá, 
contra o ataque grosseiro e injustüi-: 
cável do Sr. Parisot e transcrito pelo 
coronel Lima FigueU:edo, diretor ·da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
no "0 Jornal" de 13 dêste, sa.í:.:am 
duas incorreções, conforme se vê no 
Diário da Assembléia do dia 15 cio 
corrente: · 

Na primeira coluna, da pág. 2. 585, 
está: "Recebemos a cidade de Cuiabá 
quan{io deve ser: '!reeebendo a cidacl_e 
de Cuiabá". 

Na segundo coluna da mesma pá
gina onde está: "resolveu", deve ser· 
"Mato Grosso é Antônio João- em 
Dourados, matando e morrendo, por
que friamente resolvera matar e mor
rer". 

Assim solicito a V. Ex.". Sr. Pre
sidente, sejam feitas as deVidas ret..t
ficações. 

Aproveito a oportunidade, para en
viar à Mesa duas emendas propond0, 
uma, a extinção -de todos os Teriito
rios e a elevação do Território do Acre 
a ~stado .. e, outra, o ensino religioso 
obr1gatónc nas es.colas primárias. 

Era o tinha a dizer. <Muito bem., 

O SR. GLICERIO ALVES - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sô-
bre a ata. . 

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

O SR. GLICERIO ALVES - Se
n.'lor Presidente, peço a palavra sô
bre a ata. 
. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la~a o nobre Deputado. 

O SR. GLICERIO ALVES (Sóbre a 
ata) - Sr. Presidente, o discurso que 
proferi na última sessão saiu na ata 
dos nossos trabalhos, com algumas 
incorreções, motivo por que peço a 
V. Ex." uma nova publicação para 
o mesmo. · 

O SR. CARLOS PRESTES (envia 
à Mesa o segui.nte pedido de retifica
ção:) - Sr~ Presidente, solicito seja 
mandado retificar, na Ata dOs nossos 

trrubalhos, o aparte que proferi du-
. rante a oração do -Deputado SeDhor · 

Aliomar BaleeLl"Q, para que sejam su
primidas as palavras "em matéria de 
tnõutw;ão" (página 2.572, 4.8 coluna. 
do "Diário da Assembléia", de 14 de 
junho de. 1946), qué não· foram por 
mim proferidas. ·· 

O SR. !i'ERNANDES TAVOR.A (en
Via à Mesa o seguinte pedido de rtiti
ficq,ção:) - Sr. Presidente, na cita
ção que fiz de Henn Thor-ez, houTe 
uma omissão que tornou o trecho ci
tado incompreensivel. 1l:sse trecho deve 
ser retificado da seguinte manj:!tra: 

.. 'Meu país apegado ao quadro 
de sua existência quotidiana, em 
que a burguesia é um estado de 
espírito ma.is ainda que um estado 
social; onde os costumes do ope
rário e do camponês são mail; ·e:~
tritamente nacionais que O& do 
homem abastado, já embOOido de 
cosmopolitismo." etc. · 

O SR. PRES;IDENTE - V. Ex."
será atendido. Não havendo· ma.is 
quem peça a palavra sôbr-e a ate., en
cerro a sua discussão e vou sUbme
tê-la-a votos. <Pausa.) 

Está a:prova.da. · 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES - 2.0 Se

cretário, servindo como 1.0 ) pr~e à 
leitura~ do seguinte 

·EXPEDIENTE 

Telegramas: 

Do Sr. Embai~dor do Brasil, em 
M-ontevidéu, nos seguintes tênru::s: 

Tenho vivo prazer comunicar To.ssa. / 
E:celência gratí:ssima impressão dei
xada em Montevidéu pelo Senhores 
Senador Ivo Aquino e Deputado Vi
torino Freire que · a.compa.nb.a.ra.m ao 
Ministro da Justiça na sua recente Vi
sita oficial ao Uruguai ponto o dis
CUJrso do Senador Ivo de ~uma pro- · 
nuncia.do na sessão especial da. Assem
bléia Legislati'V'a de homen-agem ao 
Elmlbaixa.dor especial Doutor Oe.rlos 
Coim'bra da Luz foi· motivo de grn.n
des elogios que me transmitiu hoje 
Dou<t01" Alberto Guani Vice-Presiden..: 
te da Repúbliea· e eo~üentemen:te 
Presidente do Set!.OOo Uruguai e.:t6; 
sa.uds. - José .Roberto de Mace4o 
Soares, Embaixador do Brasil ep1 Kaa-
tevidéu. -Inteirada. - · 

Dos ferroviários da Com.p:mhia- 'dó 
Vale do Rio Doce, pediMo a 8P!"O'fe,:. , 
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· çáo da Indieação do Deputado Erasto 
Ga.eriner. ..;.. Inteiradrz 

Do Pa.rt.ido Trabalhista Naçiona.l de 
apoio e s.plauso à emenda dos Deputa
d08 Paulo Sarasa.te e Epilogo Ca.mn;>os, 
alusi"Ve à equLparação de extranume-
rários. - Inteirada. · 

De Estudantes de Belo Horizonte, 
ped:indo seja consagrada à memórla 
de Olovis Bevilaqua a sessão do :pró
ximo dia 28 de Julho, 2. 0 aniversário 
da su-a morte. - Inteirada. 
- De :Médicos de CUiaibá, de confiança 
nG'! trabalhos e de a.plausos à- ativi
dade da Assembléia.. Constituinte. 
Inteirada. 

Ofícios: · 
. Do Senhor Ministro áo ·r.rabaJ.ho, 

traDISIXlitilldo imormações pedidas em 
requerimento pelos Senhores Segailas 
Via.na e outros. - Aos requerentes. 

UQUERIMENTO N. 0 229, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre as providências 
tpmadas para a comtruçãe de 
"-ma cidade proletária em Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Requeiro que a Mesa da Assem
bléia Constituinte solicite do Exmo 
Sr. Ministro do. TI:abalho info~a
ções sôbre as providências tomadas 
pelo Departamento de Previdência 
Social para dar cumprimento ao des
pSICho dado pelo referido Departa
mento, ao memoria1 número D. R. 
- 2. 908, de 19 de novembro de 1945,
do Delegado Regional da.quele Minis
tério, sõbre a construção de uma ci
dade prolet.âria na; Cidade de Natal. 

Sala das Sessões, 17 cfe junho de 
1946. · - Café Filho. 
-· A imprimir. 

. JtEQUERIMENTO N. 0 230, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Exeé".Ltivo sõbre os motivos da 
censura que estão sofrendo os te
legramas e cartas dirigidos aos 
Parlamentares; de onde proce
ceu a ordem; quais as suas ra
wes. 

Considerando que têm· .chegado às 
mãos de Parlamentares cartas e te
legramas, com vistas à Censura; 

ConSiderando que a repartição dos 
Correios e Te1égra!os está exigindo 
documentos e criando outras dificul

. dada aos expedidores de telegramas, 

·dirigidos aos Parlamentares e Par
tidos Politicos legalmente registr:ldos; 

Considerando que a própria Cons
tituição de 1937, em seu art. 122, item 
6. 0 , assegura a inviolabilidade da cor
respondência, quando diz: 

Art. 122 - A Constituição assegu
ra aos brasileiros e estrangeiros resi
dentes no país o direito à liberdade, 
à segurança individual e à proprie
dade, nos têrmos seguintes: 

Item 6. 0 - A inviolabilidade do do
micilio e -de correspondência, salvas 
as excepções expressas em lei. 

Considerando que, estando· o país 
em situação absolutamente .normal, 
nada justifica tais restrições; 

Requeremos seja solicitado ao Po..: 
der Executivo, por intermédio do Ex
celentfssimo Sr. Ministro da Viação 
e Obras Públicas, informar: 

1 - Porque estão sofrendo censu
ra os telegramas e .cartas 'Q:Ue pas
sam pelos Correios e Telégrafos, es
pecialmente os dirigidos aes Parla
mentares; 

2 - Porque a exigência de apresen
tação de documentos feita aos expe
didores de telegramas dirigidos aos 
parlamentares e Partidos Politicos; 

· 3 __:_ De onde procede essa ordem e 
quais as razões da m·esma. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Carlos Prestes - João Ama
zonas - Jorge Amado - Mauricio 
Grabois" - Alcides Sa.bença. - Gre
gório Bezerr-a. - Claudino Silva. -
Caires de Brito. - Batista Neto. -
José Crispim. - Agostinho OZiveira. 
- Carlos l'rfarighella. -Oswaldo Pa
checo. 

- A imprimir. 

REQUERIMENTO N.0 231 - DE 1946 " 

SOtlicita informações do Poder 
Executivo sôbre os · motivos da 
proibição da realização de uma 
Assembléia Geral do Sindicato 
dCJs Empregados no Comércio de 
Maceió, legalmente convocada 
para o dia 11 do corrente. 

Requeremos· que a Assembléia. Na
cional Constituinte solicite ao Se
n.'lor Ministro do Trabalho informa
ções sôbre os motivos que levaram 
o Delegado Regional dêsse Ministé
rio, em Alagoas, a proibir a realiza
ção de uma A..<;.Sembléia Geral d~ 

Sindicato dos Empregados no Co
mércio de Maceió, legalmente con
voca.cla. para o dia 11 do corrente . 
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Justificação 

Depr~nde-se do telegrama abaixo 
transcrito, dirigido aos signatários do 
presente qua, convocada uma Assem
bléia Geral nos têrmos dos Estatu
tos do Sindicato ·para tratar de rei
vmdicaçóes da classe, o Sr. Dele
gado Rlegional proibiu a sua reali
zação: 

Dê .Maceió - Al 380. 20a - 194 
-13 - 12,45 horas - "Comer
ciários alagoanos abaixo assina
dos vêm protestar intermédio 
Vossências contra medida arbi
trária Delegado Regional Traba:
lho proibindo realização Assem.;, 
bléia Geral classe jâ convocada 
editais acõrão Estatutos Sindica
tO, a fim pleitear aumento salá
rios, protestando também contra 
prese!iÇa policiais sede Sindicato, 
solicitando . interferência Vossên
cias ·providências contra essas 
medidas abusivas verdadeiros 
desmandos autoridade. Sauda
ções democrá.ticas. Airton 
Clementino. - Aloísio Esteves. · 
- Mtirilo .Uchoa. - Luís Pinta·. 

Nélson Passos. Aníbal 
Oliveira. Pedro Santas. -
Osvaldo Amorim. ~. - Vàldemar 
Ntiscimento. José Macário. 
- José Pimentel. - Jorge Melo. 
- Manuel Lobro. - Osca;r Oli-
veira. - José Pinho. -· Basi
liano Cava.lcanti. - José Bar
ros. - José Simões. - . ItaZo 
!t!esquita. - Jorge Pinheiro. -· 
Tercila Santos. Maria Au
gusta. - Guilherme Cavalcanti. 

Süvia Pascoal. Eunice 
Coimbra. · .:._ Luis Gonzaga. -. 
Jaime Barbosa. - Aristeu Lins. 
-· Miguel Omena. Miguel 
&rbosa. - Cordete Farias. -
Edison' Correia. - Oscar SilVa.. 
- Antônio Alexandrino. - Afrâ
nio Alciintara. - Francisco Tê
nório. Gilvandro .Rosa. -
Norton Sarmento·. - .Raimundo 
Perdigão. - José Domingos. -
José Tavares. Moacir An
drade. - Luís Lessa. - .Otávio 
Camelo. João Barros. 
Jarbas Lopes. - Oscar Xavier. 
- Agripino Ferreira. Pedro 
Araújo. - Benício Magalhéies. 
- Cláudio Silva. - César BelO. 
- Alceu Morais. - Otávio Be-
nedito. - José ·Rocha. - Ade
val Pessoa. - Aparicio Beltrão. 
- Manuel Farias. Plácido 

Sousa. Válter Barros. 
José Padilha. - José Sa1ttiago. 
- Hélio Carvalho. Manuel 
Lopes. - Seguem várias assina
turas". 

· Tratando-se de medida que f€-t'e o 
direito de reunião, jus·tifica-se o pre
sente pedidC1 d~ informações. . 

Sala das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. - Rui Palmeira. - Frei
ta;s Cavalcanti. - Mário Gomes. 
•. A imprimir. 

INDICAÇÃO N.o 137, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
.construção imediata de casas po
pulares em várias cidades do Es
tado do ·Rio Grande do Norte, 
pela Fundação da Casa Popular. 

Indico que a Mesa da Assembléia 
sugira ao Poder Executivo a co~tru
ção imediata, pela Fundação da Casa 
Popular, e em. cooperação com as pre
feituras locais, de casas populares nas 
cidades de Natal, Mossoró, Areia Bran- "' 
ca e :Macau. 

Sala das Sessões, 16-6-46. - Aluísio 
Alves. 

Justificat;áo 

Iniciaram-se recentemente as ativi
dades da Fundação da Casa Popular. 
De acôrd.o com a sua organização, as· 
construções nos municípios do Pais se
rão realizadas em cooperação com as 
prefeituras locais. Natal, M0660ró, 
Areia Branca e Macau, no Rio Gran
de do Norte, constituem grandes cen
tros democráticos. dos quais par-tici
pam, consideráveis massas operárias, 
com necessids.des prementes de h&bi
taçã.O condigna.· 

. Por esta razão,·é de justiça que para 
ali se voltem, ·desde já, as vista. da 
nova entidade, por cujo êxito faze
mos todos os votos, e os mais sinceros. 

Com os defeitos da nossa educação 
politi~social é provavel que reponte, 
aqui e ali, lastimável ignorância. pela 
significação desse grande empreendi
mento. Alguns prefeitos do interior 
brasileiro assentam, quase sem-pre, 
como programa administrativo, as 
obras de calçamento de ruas, constru
ções de praças; etc., descorando a 
grave questão da habitação popular. 

Não se perde, assim, uma lembran
ça que se ,faça mais com o intuito de 
·invocar· a· atenção de administradores 
municipais para a solução de tão re
levantes problemas. - Aluisio Alves. 
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- A imprimir. 

INDICAÇÃO N.0 138, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
equiparação das Cartas de Pilotos 
Fluviais às de Capitão Fluvial, 
dando-lhes idênticas atribuições. 

a) Consi-derando que as cartas de 
Pilotos Fluviais foram adquiridas pelos 
seus possuidores após exames presta
dos na Escola de Marinha Mercante 
<io Pará e conferidas pelo Diretoria 
Geral do Ensinl Naval, registradas 
ainda na Diretoria de Marinha Mer-
cante; · 

b) ConsiderandO que os atuais pi
lútos fluviais, antigos práticos dos di:.. 
f·erentes e intrincados ·rios da Ama
zônia, são profis~ionais antigos, alguns 
com mais de 30 anos de serviço, exer
cendo atualmente o comando de em
barcações de tonelagem variável; 
· c) Considerando que antes de gal
garem o pôsto de coman-do já eram 
práticos de ::.onga experiência, de for
ma que hoje exeroem cumulativamen
te as funções de capitão e prático, com 
rea~ _vantagem para a navegação da 
reg1ao; 

d) Consideranao que alguns pilotos 
fluviais já atingiram mais de 60 anos, 
não abandonando a atividade por fal
ta: de recursos, depois de haverem 
colaborado de. modo eficiente, no es
fôrço de guerra, há pouco terminada; 

e> Considerando, porém, que o Re
gulamento da Capitania dos Portos, 
com. a redação nova que lhe deu o 
Decreto-lei de 15 de outubro de 1945 
(publicado no Boletim n.0 50 do Mi
nistério da Marinha) , ficou estabele
cido que o e:x-ercício de comando :ie 
embarcações de mais de 200 tonela
d.as, empregadas na navegação in te- ' 
nor, compete a segundos pilotos ou 
capitães fluviais, permitindo-se. aos pi
lctos fluviais ou práticos tão somente 
o comando de embarcações de menos 
de 200 toneladas; 

f> Considerando que em face dos 
têrmos da lei os pilotes fluviais estão 
sob e. ameaça de serem afastados su

. màriamente dos pestes que conquista
ram, enfrentando <lificuldades extre-
mas; · 

g) Considerando que as próprias 
condições em que se realiza a nave
gação amazônica desaconselham a 
adoção rígida do imperativo legal, sen
do . de notar que raros são nessa re
gião os portadores de cartas de Ca
pitão fluvial, além da navegação nos 
rios da Planície apresentar particula
ridades e embaraços que só a longa 
experiência consegue superàr; 

h) Considerando, enfim, que seria 
desastrosa a implanta·,;ão do re~ime 

criado no Regulamento das Capita
nias, entregando o comando das em
barcações a oficiais estranhos aos se
gredos da navegação dos rios da Ama
zônia;_ 

Sugiro ao Poder ·Executivo, por in
termédio da Mesa da Assembléia, a 
equiparação das Cartas de Pilotos Flu
viais, expedidas até a presente data, 
às de Capitão Fluvial, podenào. por 
conseguinte os mesmos comandarem 
embarcações de mais de 200 toneladas 
- que são a maioria, na frota fluvial 
amazônica. 

Sala das Sessões, 17 de Junho de 
1946. - Epílogo de Campos. 

. INDICAÇÃO N.0 139, DE 1946 
Sugere ao Poder Executivo a 

equiparação dos vencimentos dos 
serventuários do Acôrdo de Fo
mento da Produção Vegetal aos 
dos extranumerários da União. 

a) Considerandú que a lei n.0 199, 
de 10 de Janeiro de 1936, criou o ser
viço de Acôrdo de Fomento da Pro
dução Vegetal ou seja um convênio 
entre o Ministério da Agricultura e 
os Estados; · 

b> considerando que o· Acôrdo foi 
criado com o fim de proporcionar 
mais eficiência ao fomento agrícola. 
do país e alcançou pleno êxito, fun
cionando hoje em 17 Estados e abran
gendo aproximaàamenpe 3.000 servi
dore:s; 

c> considerando que o Decreto nú
mero 11.159, de 29 de Dezembro de 
1942 regulamentou os Acôrdos de...Fo
mento da. Produção Vegetal; 

d) considerando que o artigo 15,' Ca
pítulo VII, do Decreto n.0 11.159, que 
regulamentou .o Acõrdo dispõe que na. 

. fixação do salário do pessoal admiti
do no serviço do Acê,. io, ter-se-ão em 
vista os salários fixados para os ex
tranumerários da União· 

e) considerando que o' referido pes
soal, num menosprêzo à lei, continua 

· com os mesmos vencimentos vigoran
. tes do Decreto n.0 8.512, de 31 de De
zembro de 1945, quando, na forma do 
referido artigo 15, citado acima., deve
riam perceber obedecendo s. tabela 8. 
de escala de referência de salários de 
extranumerários mensalist~; . 

!) considerando que a tabela do pes
soal do Acôrdo p~ra o presente ano 

· de 1946 já foi aprovada pelo Sr. Mi
nistro da Agricultura, apesar de es
tar em desacôrdo com os Decretos nú-
meros 11.159 e 8.512; · 

·g) considerando enfim estarem no 
. momento reunidos nesta capital,. sob 
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a preddência do Sr. Ministro da Agri
cultura, os chefes das seções de Fo
mento Agrkola nos Estados, testemu
nhas diretas da injustiça de que es
tão sendo vítimas êsses sevridores da 
União; 

Sugiro a-o Pod·er Executivo, por in
termédio da Mesa da Ass·embléia, a 
oequiparaçã.o imediata dos vencimentos 
dos serven~u.ários do Acôrdo de Fo
mento da Pro:iução Vegetal. aos dos 
.r.xtranumerários da União (Tabela 
8 do Decreto n." 8.512) na conformi
dade do artigo 15 - Capítulo VII do 
Decreto n.0 11.159. 

Sala das Sessões, 17 de Junho de 
1946. - Epíloao de Campos. 

- A imprimir. 

· INDICAÇÃO N.0 140, DE 194G 

8-ugere ao Poder Executivo pro-. 
vidêncio..s para o restabelecimento 
imediato da escala semanal dos 
aviões da Companhia Cruzeiro do 
Sul, no Aeroporto de Ilhéus, e para 
que os aviões da linha Rio-Sal
vador, pertencentes a esta Com
panhia, e os da Panair do Brasil 
S. A., desçam obrigatoriamente 
naquele pôrto. 

Requeremos seja sugerido ao · Po
der Executiv-o, por intermédio da 
Mesg, da Assembléia e atrsvés do Mi;_ 
nistério da. Aeroniuti•::a: 

1 - P:rovil1ências junto à Compa
nhia Cruzeiro do ·Sul, pE.ra resta-bele
cimento imediato da escala semanal 
de seus aviões no aeropôrto de Ilhéus, 
no Esta<lo da Bahia. 

2 - Providências junto às Compa
nhias Cruzeiro do Sul e Panair do 
Brasi' 5. A. para que, em futuro 
próximo, os aviões da linha P..io-Sal
vador com escalas, desçam obrigato
riamente em IIhéus. 

Justificação 
Ilhéus sempre figurou nas escalas 

das companhias em aprêço. Diària
mente os seus aviões ali desciam. As 
l1lâs condições do campo de aterrissa
gem fizeram com que a P.anair sus
pendesse tàtalmente seus serviços, e 
logo depois a Cruzeiro do Sul redu
zisse os seus, a uma escala semanal. 
O Govêrno Federal mandou construir. 
uma nova pista e fazer reparos no 
campo, e par isso foi suspensa a escala 
semanal. 

Não se justifica porém que, reali
zadas estas obras, continue a popula-

ção de Dhéus, Itabuna e cidades vi
zinhas, privada de suas comunicações 
aéreas. 

Segundo fui· informado, os traba
lhos da pista estão terminados, per
~tindo que os aviões da ·V.-\B (Viação 
Aérea . Bahiana} aterrissem bem. 
Ilhéus que não conta presentemente 
com navegação maritima direta para 
o Rio, com cujo comércio tem grandes 
transações, reclama o restabelecimen
to dos transportes aéreos. 

Nó . item I solicitamos o · restabele
cimento da ~scala Semanal da Cru
zeiro do Sul, como estava sendo feita 
de certo tempo para ci, até que o 
Exmo. Senhor Ministro da Aeronáu
tica determine pro-vidências para con
cretização do item II, que visa a com
pleta normalização dos serviços aéreos 
de Ilhéus, conforme se fazia antes da 
guerra, isto é, cem escalas dos aviões 
da Cruzeiro do Sul e Panair da Linha 
Rio-Salvador. 

Sala das Sessões, 17 de junhó de· 
1946. - Manoel Novaes. - Octavio 
Mangabeira. Alberico Fraga. -
Nestor· Duarte. - Rui Santos. 
João Mendes. - Jur:acy J.viagalhéte~. 

- A ií.~primir. 

INDICAÇÃO N.0 141, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo o 
apressamento dos estudos e da so
ZI!-cão das reivindicações pleiteaãas 
pêlo 1. ° Congresso Nacional de 
Serviços Públicos. · 

Considerando que, em fevereiro dês
te ano, se reuniu nesta Capital o Pri
m-eiro Congresso Nacional dos Servi
dores Públicos para estudar a situação 
e as reivindicações da classe; · 

Considerando que êsse Congresso, a 
que estiveram presentes repres~ntan
tes do funcionalismo público de todos· 
os Estados do B:rasil, entre as suas 
conclusões· incluiu a equiparação de 
vencimentos dos funcionários esta
duais e municipais aos dos federais; 

Considerando que essa conclusão, 
consubstancia;da em Memorial, foi 
levada por uma . comissão de partici- . 
pantes do referido Congresso ao Sr. 
Presidente da República, que prome
teu encaminhá-la aos ó:rgãos adminis

·trativos competentes para o necessá
rio estudo; 

Considerando que são -decorridos 
quasi quatro meses sem que haja no
tícias de qualquer solução para o plei-
teamento em aprêço; · 
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. C<ln~iderand_o g.ue o agravamento da 
s1tuaça~ econonnca dos runcionârios 
estadU_!'I.lS e municipais, com a contínua 
e~eva:çao. ~o custo de vida, exige solu
ç~o 1me~ata para as suas reivindica
çoes a flm de que possam libertar-se 
d~s grandes dificuldades com quz 
vem lutando; 

Requeremos que seja solicitado ao 
Poder Executivo, por intermédio da 
Mesa da Assembléia Consê!tuinte, o 
apressamento dos estudos e da solu
ção das reivindicações éontidas no Me
morial que foi diJ:igido ao Sr. Presi
dent~ da República pelo Primeiro Con
gresso Nacional de Servidores Públi
cos. 

Sala das .sessões, em 17 de junho 
de 1S46. - Rui Palmeira. - Freitas 
Cavalcanti. - 3'!:ário Gomes. 

- A imprimir. 
O SR. PRESIDENTE- Estâ fir,óa 

a leitura ào expediente. 
O SR. NESTOR DU.Il~TE - Sr. 

Presidente, peço· a palavra, pela or
dem. · 

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

O SR. I'<""ESTOR DUARTE -CPc!a. 
Ordem) Sr. Presidente, recebi da 
Bahia o seguinte telegrama: 

. "Trabalhadores Energia Elé
trica Bahia protestam intermédio 
Vossência barbaridades policla\s 
contra digno proletariado Rio e 
São Paulo, especialmente cor.\D:=t
nheir'?s Light, esperando aÇiio 
energ1a Representantes digna 
Assembléia junto Poder Executi
vo. Saudações democráticas. -
Artur Barbosa, Luís Bento, !.nu
rival Nasdi:pumto, Tertuliano Gus-

. mão, Luís Rocha, Valdemar Cntz, 
Manoel Brito, Atanásio 0/ive".ra, 
Antônio· Sousa Ramos, Raimunclo 
Rodrigues Santos, Adão Vilar 
Luís Almeida, Manoel Dias Aze
vedo, José Alves Roxo." 

E' o telegrama que envio à :Mesa 
para a devida publicação, acres~en

tando desde logo oue a Assembléia 
já protestou contra· essas bar'.Jarida
de.s e está vigilante contra qut'.l'!Uêr 
cr1me caue se pratique à liberdade de 
reunião e de pensamento, entre nós. 
(Muito bem) . 

- O SR. WELLINGTON BRANDAO 
-Sr. Presidente, peço a palavra, pe-
la ordem. · 

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

O SR. WELLINGTON BRANDÃO 
(Pela ordem) Senhor PresideQ"i;e! 

Nobre Assembléia! Pediria a be!levo
~::;. atenção de ~eus ilustres par<>s, não 
Ja. para as rap1das considerações oue 
vou· expender senão para os tênnos· 
do requerimento que passo a ler: 

"Em aditamento ao reaue:-im"n
~o. n.0 226, ~o nobre depÜtado por 
1Y.rmas Gera1s, Sr. João He!lr:!.quc, 
peço que, por intermédio da Mesa 
e na via competente, seja o Ban
co do Brasil S. A. solicitado ,, :;n
formar à Casa e, como ~e v€ do 
teor dos itens, sem auebra d0 si
gilo de suas op-eraçõês: 

1.0 - A que importância (glo-· 
baD montam os cmpréstirnos sob 
penhor pecuál'io 1:..0 Estz.cio c.e T\Ii
nas Ger2.is? 

2.0 - Quantas rezes (classifica
das em ·'reprodutores" e .. fe
meas") estão apenhadas Dara n-a.
rantia de taiS emnréstim.o.s·> "' 

3.0 - A quRnto mo!1tam as ava
liações de uns e outras? 

4.0 - Si qualquçr dess~s em-
n":""õ.~:+i~o< so f.ez "<:"fl~~ .... " r:.as ,-au .... - ................ .;..L.:. ... "-' ... ... ~ .... .L.I..l.J.~ ....... lJ -
t::ts reco211endadas pelo F ~gula
menta do Banco?· Afirl114tiva a 
resposta, quantos, e somanc'.o que 
importância? 

5.0 - Quantos contratos de fi
nRnciam~nto, . naquele Estado, 
com o respectivo total em cruzei
ros, estão vencidos e não sa tisf<:i
to~"" 

6 - O Banco do Brasil S. A. 
con<:€deu prorrogação à exigibili
dade das prestações contratuais 
previstas para a corrente ano? 
!U'irmativa a -,resposta: subsistem 
1nt~gras as garantias reais do;; de
vedores porventura contemplados 
com a prorrogação a que se refere 
êste item? • 

7.0 - Quantos processos de na
tureza criminal intentou o Banco 
em Minas Gerais por fôrça de ina
dimplemento malicioso dos c:m
tratos a que se estâ referind,.) este 
pedido de· informações? Afirmati
va a resposta, isto é, existentes, 
tais proc~sscs, a quanto montam, 
em cruze1ros, os contratos a que 
porventura se refiram? 

8.0 - Quantos fiscais mantem o 
Ban.:o em Minas Gerais?" 
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Prevaleço-me dos crivos desta hora 
para dizer· à Nação, na via augusta 
dêste poder, que, em tôrno da pe
cuária, se simula· um escândalo, e que
as pontas aceradas de lança dessa 
guerra infeliz se dirigem ao coração 
da economia mineira, a viga mestra, 
a coluna principal dêsse labor. tradi
éional, multissecular, da terra em que 
tive a fortuna de nascer. 

Compreenda o Congresso Nacional 
a extensão da tremenda responsabili
dade que pesa sôbre o nosso prin~i
pal estabelecimento de crédito, en
campando, pela ação e pela omissão, 
mais por esta d0 que por aquela, essa 
campanha de demolição, êsse movi
mento verdadeiramente pernicioso ao 
redor dos interêsses melindrosos da 
economia pecuária do Brasil Central. 

Nesse sénti<io, Sr. Presidente, meu 
requerimento não importa apenas em 
pedido de informações; representa o 
repto. veemente, o apêlo indignado de 
todos os pecuaristas da terra mineira 
à boa fé, aos sentimentos de respon
sabilidade dos homens do Banco do 
Brasil.. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se 
sôbre a mesa o seguinte requerimen
to. assinado pelos Srs. Adroaldo Costa 
e outros, em que é pedido se consigne 
na ata dos trabalhos de hoje um voto 
de pesar pelo falecimento, em Pôrto 
Alegre, do Sr. Arcebispo D. João 
Becker. 

Requeremos se insira, na ata de 
nossos trabalhos de hoje, um voto de 
profundo pesar pelo falecimento do 
preclaro Arcebispo de Pôrto Alegre, 
S. Ex."' Revdma. D. João Becker, ali 
ocorrido anteontem, aos 7ó anos de 
idade. dos quais 34, de fecundo epis
copado; consagrados à grandeza do 
Brasil, à . causa da Igreja e à glória 
de Deus e que se dê ciência dêsse 
voto àquela Arquidiocese, na pessoa 
de seu ·Vigário Capitular. 

Sala das Sessões, 17 de Junho de 
1946. Adroç,ldo Costa. Aloy 
Rocha. - Daniel Faraco. - Souza 
Costa. Teodomiro Fonseca. 
Lauro Lopes. - ManueZ Duarte. -
Gaston Englert. - Acurcio Torres. 
- Mércio Teixeira. - Baeta Ne'Ves. 

O SR. ADROALDO COSTA - Se
nhor Presidente, peço a palavra. 

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

O SR. ADROALDO COSTA - Se
nhor Presidente, Srs. Representantes. 
O Rio Grande do S11l cobre-se de pe
sado luto e imer.ge em dôr profunda, 
para cho"rar a morte de um de se1l.S 
mais ilustres filhos, o ·preclaro arce
bispo de Pôrto Alegre, S. Ex.a. Reve
rendíssima, D. João Becker. 

A notícia de seu falecimento, ali 
.ocorrido sábado à noite, apesar d~ 
há muito por todos eSperada, nos dei
xou tristes e consternados, porque 
ninguém se familiariza nem se habi
tua com a morte. Esta, Senhores, 
afirmo-o com plena certeza, não · é 
têrmo de vida, senão o prelúdio da 
eternidade e a aurora àa ressurrei
ção. 

Mas, enquanto não raiar essa ma
drugada pela qual o gênero humano 
espera com ansiedade - a da res
surreição da carne, - todos nós te
mos o direito de dar expansão aos 
nossos sentimentos de amizade pelos 
que partiram, no culto áa nossa sau
dade, reverente e imperecível. 

Don.;. João Becker, Senhores, foi um 
v'~l;l~So e digno príncipe da Igreja 
Cawlica ... · · 

O Sr. Barreto Pinto· - Sendo es
trangeiro de nascimento, foi, no en-
tanto, um grande brasileiro. . 

O SR. ADROALDO COSTA - ... e 
benemé:ito cidadão da pátria brasi- · 
leira. 

Orüenado sacerdote a 2 de Agôsto 
de 1896, por Dom Cláudio Jore Gon
çalves Ponce de Léon, que foi um sá
bio e que foi um santo, não quis Deus 
comemorasse êle o cinquentenário da
quele faustoso dia - o jubileu de 
ouro, de sua ordenação - aqui na 
terra, no convívio de seus amigos que 
são todos quantos tiveram a ventura 
de o conhece~ ou de com êle privar. 

Lá. do céu, porém, êle há de con
tinuar a pedir por todos nós, por esta 
Casa, cujos trabalhos acompanhou 
com carinho até o último hausto de 
sua vida, pela felicidade do Brasil, 
que amava com um amor que cons
tituía, por assim dizer, verdadeira ob
sessão q:ue sir ... onizava com os anseios 
de sua alma pelo triunfo da Igreja 
e pela glória de Deus. · 

Sagrado primeiro bistio de Floria
nópolis a 13 de Setembro de 1908 
tal fci o tino administrativo aí reve~ 
ls.do, as s.ltas qualidades - virtudes 
que o ornavam, que, já a 2 de Agôsto 
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de 1912, a Santa Sé o guindava ao 
pôsto em que a morte o veio colher, 
após trinta e quatro anos de trabaPlo 
indefesso e de realizações fecundas à 

. frente de uma das mais importantes 
circunscrições eclesiásticas do Brasil. 

Enumerar aqui tudo quanto êle fez 
em pról da religião católica na terra 
de Roque Gonçalves, não é fáCil ta
refa. 

Neste po;nto, quero ceder a palavra 
ao cura de sua catedral, ao historia
dor eclesiástico do Rio Grande do Sul, 
o Reverel).di!ssimo Monséhor Balém, 
que, em trabalho escrito ainda êste 
ano, a.ssim se manifestava sõbre a 
atividade de S. Ex. a. 

"Já governa D. João Becker a 
Arquidiocese Portoalegrense há 
34 anos e durante êsses auase sete 
lustros remodelou-a completamen
te, começando pela transformação 
do Seminário Episcopal de N. S. 
Madre de Deus de Pôrto Alegre, 
tornando-o Seminário Provincial 
em São Leopoldo (hoje elevado 
pela Santa Sé a Seminário Central, 
para as dio::eses de Rio Grande do 
Sul, Paraná .e Santa Catarina) -
pela nacionalização das escolas ca
tólicas rurais - aumentando a as
sistência espiritual· em Pôrto Ale
gre (que então contava apenas 8 pa
róQuias e 9 sacerdotes seculare~ e 
hoje conta 27 paróquias com 40 
sacerdotes seculares) - pela visi
ta pastoral· quinqüenal a tôdas as 
parÕ4uias da Arquidiocese - pela 
ilistalação do Cabido da Sé Metro-

. politana - pela criação de 50 no
vas paróquias no inte::ior, da.s Co
marcas Eclesiásticas, pela criação 
da Diocese de Caxias e da Prelas1a 
de Vacaria - pelo novo Semina
rio Menor Arquidiocesano de São 
Jos~ de Gravataí - pela cons
trução da nova Catedral - pela 
formação da Ação Católica em tê
das as paróquia.s-dos Circulas Ope
rários ··das Creches - das Novas 
Ordens Religiosas recebidas na Ar
quidiocese com suas casas de fm:
mação de seminários - pélos vã
rios centenares de novos sacerdo
tes ordenados, pelo grande nú.:nero 
de escolas e de colégios rurais fun-

. dados - pelas inú1-neras i.;rejas. 
capelas e casas canônica.."' edifi
fica.das - pela imprensa c~tólica 
- pelas. Conferências Episcopais 
- o primeiro Congresso ELcaris-

tico Estadual - os Retiros Anuais 
do Clero, pelas missões pregadas 
quinqüenalmente nas paróquias -
dos Sinodos Arquidiocesanos - pe
las 33 cartas pastorais --'- pelas 
Semanas de Ação Católica - pelas 
Conferências Mensais do Clero -
pela Catequese nos Colégios Pú
blicos - com a hora católica domi
nical pelo rádio - com a assistên
cia Religiosa aos Militares - com 
a Pia Obra das Vocações Sacerdo
tais, etc., etc. Longo seria enume
rar as variadas obras de adminis
tração do Arcebispo de Pôr_to Ale
gre em uma vasta Arquidiocese 
de 150 paróquias cem uma área de 
43.289Km2 e uma população de 
cêrca de 1.500.000 almas, elas quais 
cêrca de 300. 000 são acatólicas. · 

Pascam in judício --: Apascentarei 
com justiça - foi a divisa que ins
crevet: em seus brazões de conde roma
no, título com que foi agraciado peh 
Sant:~ Sé a 20 de março de 1921 e que 
êle sempre cumpriu, porque no exer- -
cicio de seu mumls pastoral "Justiça e 
Caridade" foi o binômio em tórno elo 
qual girou tôda a atividade dêsse ex
traordinário sacerdote. 

Como cidadão, acompanhou com viv·J 
interês~e a vida política nacional, vi
giando, fora e acima dos partidos, p8.ra 
que "Deus e Pátria" jamais se separas-
· sem, já que a Pátria, tamllêm ela, é 
criatura de Deus. 

Pou::os como êle, talvez. mesmo, seja. 
o único, na Terra de Santa Cruz, ti
veram a íelicidade de ordenar cêrca de 
300 sacerdotes, sagrar 4 bispos e publi
car 33 cartas pastorais, que são repo
sitório precioso da doutrina ortodoxa, 
de ciência, de arte do bem escrever e 
de lições do mais acrisolado patriotis
mo,. 

Tais são os traços marcantes dessa 
vida ora extinta, Srs. por mim aqui re
lembrados, em palavras simples, mas -
cheias de emoção, porque fui um dos 
seus grand~s e mais sinceros amigos. 

A aprovação do requerimento, Sr. 
Presidente, é exigência da mais rigo
rosa justiça. (Muito bem; muito oem.) 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Sr. Presidente peço a palavra. 

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

O SR. FLORES DA-CUNHA- se
nhor Presid~nte, também quero· mani
festar minha solidariedade ao voto de 

,pesar requerido pelo ilustre Deputado 
Sr. Adroaldo Costa. 

Tive, no govêrno do Rio Grande 
do Sul, as melhores relações com o . . 

saudoso Arcebispo D. ·.João Becker. 
Conheci-lhe a dedicada afeição pelo 
povo riogrande~e, em cujo seio êle 
não tivera a fortuna de nasce!, dedi
cando, entretanto, aos católicos gaú
chos todo · o zêlo- sacerdotal de· que 
um alto prelado se pode incumbir. 

Ha, porém, um episódio, na sua e 
na minha vida, que desejo aqUl re
ferir. 

Quando, depois de 193G, voltei com 
minhas· fôrças armadas para o Rlo 
Grande do Sul, a fim de empossar
me no cargo de Interventor. Federal, 
fui, no dia da chegada a Pôrto Alegre, 
recebido por entre as vivas aclama
ções dos meus conterrâneos. Ao agra
decer a saudação. que, em plena pra
ça pública, me fôra ·feita, não tive 
como responder senão jurando nun
ca mais arrancar da espada para . 
combater aos patrícios. Houve, mais 
tarde, grandes vicissitudes, pelas quais 
passamos - minha gente e eu. Em 
1937,. quando se armou contra o Rio 
Grande do Sul uma legião de tropas 
e se acumularam materiais bélicos, 
num golpe à sua soberania, encontra
va-me em condições de reagir e man
ter íntegra a e.utonomia do Estada 
dentro da Federação. No instante, 
porém, em que os ânimos se mostra
vam mais exaltados. recebi no Palá
cio do Govêmo a visita de D. João 
Becker, que ia cobrar a ;.palavra em
penhada de que eu nunca mais de
sembainharia a espada para comba
ter meus patrícios. E, Senho::-es · Re
presentantes, tenho a honra de afir
mar nêste instante. - cumpri mi
nha. palavra, renunciando .ao ear
go, antes de ensaguentar minha 
amada terra,. 

. . 

Associo meu pesar ao luto que en
sombrece de tristeza o clero riogran-

dense com a grande perda que ·acaba 
de sofrer. 

D. João Becker não. era brasileiro 
d~: origem, pois que nascera na Ale
manha e viera com pouca idade para 
o Brasil, mas posso proclamar que 
serviu à Igreja como verdadeiro prlli-

- éipe. Se eu não fôsse um homem que 
já limpou, dos refolhos do coração, 
tudo quanto é espécie de máguas e 
rancores, poderia ter queixas contra 
D. João. Becker e até contra o clero 
riograndense, que ainda na última 
contenda . eleitoral me foi profunda
mente infenso. Aprendi, porém na 
doutrina do Divino Mestre, e poucos 
homens, como eu, sa:berão perdoar e 
esquecer. 

Por isso; Sr. Presidente, inclino-me 
com tristeza no dia. do desapareci
mento do bispo · de Pôrto Alegre. -
(Muito bem, muito bem) . 

O SR. ORLA..'IIIT)() BRASIL - Sr. 
Presidente, peço a palavra.,__ · 

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

O SR. ORLANDO BRASIL ( *) Se
nhor Presiclente, a bancada catarinense 
com assento nesta Casa associa-se ao 
requerimento de pesar em votaç~o. 

D. João Becker foi o primeiro Bis
po da Diocese de Florianópolis, que . 
então abrangia todo o Estado de San
t.a Catarina: Lá deixou os mais admi
ráveis traços de seu zêlo apostólico e 
excelsas virtudes. Por· isso mesmo, 
Santa Catarina está de luto com o Rio 
Grande do Sul, pelo passamento do 
imstre prelado. 

Não vamos fazer o elogio de D. 
João Becker. ·Os nobres Deputados 
Adroaldo Costa e Flore.: da Cunha já 
fizeram seu panegírico oem mais au
torizadamente. Desejo apenas deixar 
"consignada a solidariedade do nosso 
grande pesar e imensa saudade ao 
voto requerido. (Palmas.) 

O SR. SEGADAS VIANA .- Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

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

(*) Não foi revisto tle;lo orador. 
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O SR. SEGADAS VIANA {") -Se
nhor Presidente,- a bancada do Parti
do Trabaihista detreminou trouxesse a 
esta Casa sua solidariedade ao voto 
de pesar pela perda do grande brasi
leiro. 

D. João Be<:ker não foi apenas ilus
tre sacerdote, mas digno brasileiro, 
posso assim dizer, que se preocupou 
com a sorte dos pequenos, dcs traba
lliadores. 

O Sr. Aureliano Leite - Brasileiro 
embora nascido. na Alemanha. ' 

O SR. SEGADAS VIANA - Bra
sileiro de coração e de atitudes, por
que · integrou-se inteiramente em 
nossa pátria. 

Amigo dos trabalhadores, defensor 
do pro1etaris.do do Rio Grande, D: 
João Bccker merece tôdas as provas 
de homenagem e saudade e seu desa
parecimento representa, na verdade. 
grande perda para o Brasil. (Palmas. ) 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res que aprovam o voto de pesar pelo 
passamento do bispo D. João Becker, 
queiram levantar-se. (Paus~.) 

. Está aprovado. 

Acha-se sôbre a mesa o seguint~ 
requerimento assinado pelá Sr. Ga
briel Passos e outros: 

Requer-emos a inserção na ata de um 
voto de saudade pelo Professor Pedro 
da Mata· Machado, antigo constituinte 
de 34, antigo deputado feêl:eral, senador 
em Minas P.erais e professor de Di
reito da Universidade Mineira. 

Celebra-se hoje o segundo aniversá
rio de sua morte e êsse é um motivo 
para • evocarmos a sua memória e a 
·homenagearmos revercentemen~e. 

Sala das Sessões, 16 .de junho de 
1946. - Gabriel Passos. Licurgo 
Leite. - José Bonifácio. - Jaci de 
Figueiredo. - lviagaÍltáes Campos. -
Daniel de Carvalho. - Mário Brant. 
-·Monteiro de Castro. - Lopes Can-
çado. · 

O SR. PRESIDENTE ::- ,Os Se:
nhore.s que aprovam o requerimento, 
gue acaba de ser lido, queiram le
vantar-se. <Pausa.) 

Está aprovado. 

(*) Não foi revisto pelo oraãor. 

Há, -aincla, sôbre a mesa. o reque
rimento do Sr. Jarbas Mara.nhão e 
outros, já publicado, peillndo a in
serção em ata de um voto .;.e oesa.:r 

. pelo falecllnento do industrial -per
nambucano Turton Júnior. 

Os Senhores que o à.provam,· quei
ram levanta.:r-se. <Pausa.) 

Es.tá 31provado; 

O Senhor Barreto Pinto envia à. 
Mesa o seguinte requerimento: 

Requéiro seja consignado em ata 
um voto de congratulações pela pas
sagem do 45. o aniversário do ucorreio 
da Manhã", um dos paladilnos da im
prensa brasileira, ocorride em 15 do 
corrente. 

Sala das Sessões, , 17 de jtm:ho de 
1946. - Edmundo Barreto Pinto. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Presidente, p~o a palavra. 

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

O SR. BARRETO PINTO(*)- Se
nhor Presidente, o dia. de sábado !oi de 
festa para a imprensa braslleira, e pos
so mesmo dizer,. pare. todos aqueles 
que comungam nos principias demo
cráticos. 

Pela firmeza de suas · at.ituiies, pela 
coragem, pela honestidade e civismó 
das suas campanhas, o "Correio da. 
:Manhã" tem sido um doo baluartes 
do progr~so e da grandeza do Brasil. 

Sinto-me, perfeitamente, à vonta
de, como autor dêste. reque..."'i.mento, 
pois o "Correio da Manhã", jornal 
de cujas simpatias não desfruto, por 
inúmeras vezes tem · cr1tieado - e 
peço continue a :razê-lc sempre que 
o entender - minhas. atitudes nesta· 
Casa. 

Solicitam.do êste voto de congra;tula
ções, Sr. Presidente, julgo traduzir o 
pens2.mento de tôda a Assembléia de 
home:'la.gear um jornal que tanto -
honra o Brasil e que tem como con
tinua.dCJ: da grande obra·de Edmundo 

.. Bittencourt, outro ilustre jornalista, 
o Sr. Paulo :Bittencourt, e como re
dator-chefe, nosso sempre estimado 
companheiro, ex-Senador Coota Rêgo. . . 

Tenho, assim, justificado ~ meu re
querimento :no sentido de se consig

. I 

< ~) Não foi revisto pelo o:-ador. 
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;nar na ata de nossos tra.ba.lhos- uni 
voto de congratulações pela. passa
gem do · 45. 0 aniversário do "Correio 
d?- Manhã". 

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

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res que aprovam~ voto de congratu
lações. formulado pelo Sr. Barreto 
Pinto, queiram levantar-se. (Pausa.) 
. Está aprovado. 

Tem a palavra o Sr. Gabriel Pas
sos, primeiro orador inscrito. 

O S~ .. GABRIEL PASSOS - Se
nhor Presidente, Senhores Constitu
inte5. Sem dúvida,· todos os homens 
que têm ccmsciência da repercussão 
dos fatos sociais sentem-se, nos dias 
que corr-em, perplexos diante das di
ficuldades que atormentam a huma
nidade nestes últimos anos. ·A sua 
frente se põem problemas de grande 
envergadura e as inteligências dispu
tam soluções ainda não vislumbra
das, procurando afastar a angústia 
que tortura o home:r;n moderno, por
que êle está ante seu destino. Nas 
menores cousas êsse sentimento de 
insatisfação e de insegurança se ma
nifesta e nas Assembléias como ·esta 
não podem deixar de transparecer as 
cogitações dos homens, que vêm ca
minhos perigosos abertos aos desti- · 
nos da pátria e sentem a necessida
:c de . concorrer para que o verda
deiro destino seja encontrado. 

Vemos no mundo modern~ ·duas 
grandes fôrças universais a · dispu

/ tarem o predomínio sôbre .as nações; 
· De um lado - para falar apenas das 

duas que vivem no terreno ·da ma
téria, por assim dizer, ou no terreno 
dos f a tos sociais e politicos - te
mos as fôrças supercapitalistas, ins
tituições ou org!Ulizações nascidas na 
era moderna e que atravessam a es
trutura dlos estadc-s, grand-es fôrças 

• econômicas que não assentam. praça 
num só pais e que estendem seus ten-. 
táculos pelo .universo, onde quer que 
haja fonte de ·matéria prima, fonte 
de abastecimento, ou instrumento 
econômico adequado ao domínio do 
homem sôbre os outros homens. 
Nesse capítulo, poderíamos lem!brar 
aquelas instituições que jã não se 
podem considerar meramente canita
listas, pois se...'iam supere:~.pitallstas, 
e delas ··perderam conta<:to '·'OS b.o-

mens, porque são maiores que os in
vídum e até maiores que os Esta
dos. São organismos internacionais · 
que procuram estabelecer domínio 
muitas vêzes ruinoso para o homem, 
mas que. dada a organização da vida 
moderna, é domínio também frutuo
so, eis que faz as indústrias flores
cerem e fomenta a riqueza que che
gará a todos os homens. · 

De outro lado, com a :::nesma ca
racteristica internacional, há a or
ganização comunista, ou seja, dou
trina política que nasce com a mis
tica de uma religião e procura unir. 
o proletariado universal em tôrno de 
reivindicações fundamentais à pró
pria vida do homem. 

Está, pois, o mundo moderno diante 
dessas grandes fôrças que se disputam 
o domínio dos homens,, dos povos, 
dos países. Tôdas elas, como todos os 
grandes movimentos, trazem algo de 
construtivo, algo de· benéfico, ao par 

· de instrumentos de tortura e de no
vas criações para a angústia do efê- ·· 
mero ente humano. 

Se é verdade que instituições su- . 
per·capitalistas, das quais poderia
mo: ver exemplos nas grandes ' em
prêsas, nos tr-J.Sts e cartéis . univer
sais, como aqueles que cimentam e 
fundamer.tam a indústria do petró
leo, como o que domina a produção 
do ferro e outros metáis, necessários 
à vida e ao progresso da indústria, 
como os diversos holdings que, de 
um país, dominam o aproveitamento 
da · €nergia hid:roelétrica . em ou
tros, etc. e ti.:. 

Por outro lado, a goutrina comu
nista acarreta para os homens, com 
as suas reivindicações. novas angús
tias e novos sofrimentos porque ela, 
pela própria necessidade do seu de
senvolvimento e de sua afirmação, 
traz consigo o germe da destruição 
d- liberdàde,~e, jogando com as mas
sas, deixa desprezados os direitos fun- . 
damentais do indivíduo, aqueles em 
que nós outros vislumbramos o se:o,
tido da vida, porque o único que pre
serva a dignidade humana. 

Ora., Sei:lhores, o Brasil está . se re
ordenando constitlwionalme:n.te, numa. 
hora como esta. em que se defrontam 
no mll.'Ddo .duas. -gra.Ddes -fôrças, .s.m-
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bas ·de características internacionais. 
Que somos nós nêsse ca.m.po de lu

ta? Quais as nossas possi:bilida.des? 
Quais os in.strumentos de defesa e 
ação com que contamos? Qual o nos
so destino? Qual o nosso norte, nos
sas deficiêncl:as, nossas fraquezas, en
fim de que seremos capazes e que nos 
será possível fazer? 

São mdaga.ções, são probl:emas pro
postos sobretudo perante esta Assem
f:!1éia popular, que representa a von
tade do pov·o brasileiro, o qual acre
dita esteja e1a aci.tna das -e:on<veniên
cias eleitorais ou político-p:u:tidárias 
de cada um, porque estaria dirigida 
n-o sentido dG bem comum e da feli
cidade do Brasil. 

Não seremos nós,. sem dúvida, que 
teremos os instrumentos e os meios 
adequados para resolver o angustian
te problema; um pouco, todavia, po
deremos fazer, e êsse pouco se rene
te num.a boa organização da nossa ca
sa, nUI!Il bom programa e num bom 
Estatuto Fundamental, com o qual a· 
nação se possa incorpar, através do 
qual os direitos do nomem se possam 
afirmar. e as classes oprimidas encon
tra.r sua rea,bilitação, a par de ele
mentos de . que possam fazer uso as 
classes destinadas a construir e edifi
car a. riqueza nacional. 

Assim, pois, Senhores. embora es
tejamos numa época em que os im
buí::ios de novidades ideQló~i·C'3S p:--e
t-endem não mais fazer cabedal das 
pátrias, uma Assembléia como esta 
não pode seguir essa "moda" por sim
ples S':lobismo devendo antes guiar
se pelo seu instinto de defesa, que 
implica a afirmação da idéi:;l de Pá
tria. o sentido da orgaruzação do , 
Brasil tem de ser encontrad'O ainda. 
nas velhas formas de nscionalismo. 
não do na.cionalismo fechado para o 
estrangeiro. mas daquele a11·e s-e diri
ge para a criação de algo diferencitdo 
e discriminado no mundo, que abre os 
braços para o concurso da técmca,- do 
capital e do trabalho estrangeiro, re
servando-se, porém, c direito de con
form.a.- ~c:~~~ fôr~,.,c: nn-0 vêm ~.::~ f"nra 
às necessidades imperiosas do destino 
da, pátria, segtmdo percebem os nos
sos i~•+'-+"Js, e segundo o queira nos
sa vontade. 

Nossa Oonstttuiçáo terá, ·por conse
guinte, de ser naclona.lista no bom 
sentido e, ao m~o tempo, conterá 
medidas que defendam o homem con
tra. a. ex:pl()raç§.o dos outros . h<>meDS. 

e que assegurem às fôrças que ma.n.e
jam ou manobram a riqueza. os ele
mentos necessários para. que essa ri• 
queza. se transforme em bem comum 
ou, pelo menos, em algo benéfico à 
coletividade. 

Ora, Sr. Presidente, é costume, é 
vezo o pretender combater uma 
dessas fôrças - aquela que mais de 
perto faz cócegas aos mais tíbios, 'lual 
seja ·a fôrça comunista - com ares 
um. pouco reacíonárlos, r:ue está p::o
vaao serem contraproducentes O co
munismo tem não :Só uma tá~ka de 
ação, mas uma estratégia,' uma idev
logia, e 1 sejamos leais rec·onhecelJ.do 
que muitos dos seus pregadores ou lu
tadores são homens de grande since
ridade e grande fé na idéia que p:e
gam e pela. qual s= batem. Basta que 
haja êss'" elemento - a fé -, pa;:-a 
que seja doutrina, partido ou insti
tuição que se não esmague pela fOrça, 
porque a fé a sobreleva. O combat~. 
pois, que se lhe deva dar, tem que ser 
feito com outras armas: a uma fé se -
anteponha outra fé; a uma tática,· ou
tra tática; a uma estratégia, outra es
tratégia. E aqui, na elaboração da 
Constituição, muito se pode fazer, se 
co~preendermos bem a técnica do 
ataque das fôrças comunistas, no que 
diz respeito-à disputa dos sentimentos 
do homem, das simpatias do traba
L.'lador, se nela pucie:rmos consa.grar os 
princípios de humanidade que tornam 
o trabalho frutuoso e o homem que 
trabalha, protegido e assistido. 

Ora, ·Senhores, vimos, nestes poucos 
meses em que o co·munismo S·e enco:rl
tra no Brasil, em pleno regime de li
berdade, que ês::.e partido se organiz:l 
febrilmente e procura as massas tra
balhadoras, não apenas com prega
ções ideológicas, mas, reconheçamo-lo, 
com verd&d·eiro serviço de assis-tência, 
com V·erdadeiro desvêlo pela sorte do 
homem que trabalha. 

Felizm-ente agorà 'podemos compro
var, no seio das fôrças democráticas e, 
s0':Jretudo, naquelas que encarnam o 
sentimento religioso do pais, um mo
vimento de atenção às massas, de in.,
rerêsse real pelo tra·balhador, pelos 
desvalidos e não apenas sob a inspi
ração de mera caridade, que Eerve para 
auxilio à miséria, mas não resolve -o 
problema social. 

Se o comunismo conta, no proleta
riado das cidades, com a matéria. pri
ma através da qual opera e consegue 
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aliciar adeptos, é inegável que todos 
os teoristas do comunismo têm o pro
letariado rural como reserva do pro
letariado citadino. Está no campo a 
grande reserva para onde se dirigirãq 
aquêles que conquistarem as simpatias 
ou adesões do proletariado urbano E 
no campo, Senhores, como nas cida
des, até ag-ora desassistidas das· fôrças 
verdadeiramente . <iemocráticas, no 
campo, embora essa tarefa pareça di
ficil, virá a ser facilitada porque a 
democraci~ brasileira dêle se teni des
cuidado. 

Já desta tribuna análises percucien
tes se têm feito para provar que o 
hom-em do campo é abandonado e de
sassis!;ido. E não digo o homem prós
pero - o faz.endeiro, o lavrador rico 
- mas a massa mesma do proletariado 
rural, o pequeno proprietário, que es
tá desaparecendo entre nós, porque a 
organização política do estado brasi
leiro está se ctirigindo no senti.do de 
proteger a grande propriedade, com 
menosprêzo da pequena. 
· E isso é um crime cõnrt.ra o futuro 

da Nação. 

A<:J homem do campo - e eu· o co
nheço ·por experiência própria, oriun
do que sou de uma zona campestre do 

. m·m Estado - falta tudo e, ultima
mente, até a sedução· da alegria de 
viver, C muito bem). porque escorcha
do, por impostos ineptos, desde que o 
de que se cuida é de tirar-lhe dinhei
ro, quaisqu-er que sejam as conseqüên
cias. 

O Sr. José Bonifácio - Vossa Ex
celência fala muito bem. Dou-lhe meu 
testemunho de advogado do interior. 
Em Minas Gerais, por exemplo, os 

· proprietár: os de dois ou três alqueires 
de terra viram suas propriçdades pos
tas €ID praça, às vêzes, para pagar 
cem ou duzentos c~ziros de impo;;
tos. 

O SR. GABEIEL PASSOS - E' 
verdade. Infelizmente, êsses fatos são 
cotidianos. Vejamos um quadro sim-· 
ples: pequenos sitiantes, que tinham 
engenhocas para fabricar u..-na carga 
de rapadura, um quinto d-e aguar-· 
denté. que possuiam uma ou duas va
cas para" produzir queijos, um porco 
na céva e se dedicavam a outras at:
vid::tdes das quais tiravam a subsis
tência própria e da família, conse
guindo determinado · padrão de vida, 
que Unes dava certas facüidades; não 

podem·. hoj-e plantar cana. nem fazer 
rapadura, porque o engenho foi des
truido, ou fabricar queijo, porque não 
possuem capital para organ:zar a 
queijaria, segundo as exigências bu
rocrátic:l-s. Nada podem fazer daquilo 
que o pequeno, fazend·eiro fazia nos 
bons tempos. Resta-lhes apenas ven
der o sítio e emigrar para outro Es- _ 
tado, sobretudo para as cidades, antes 
à·z sujeitarem-se à condição hmnilhan" 
t:o de trabaLhador braçal da terra que· 
antes for!~- sua. 

O Sr. JaZes 1'4'achaclo .:_ Vossa Exce
lência prec:sa acentuar a disparida
de entre os sal?-rios que a indústria 
paga e o que os trabalhadores do 
campo ganham. ·ll:sse é o maior fator 
que está fazendo com que trabalhada-~· 
res do campo emigr-em paia a-s cida
des. 

O SR. GABRIEL PASSOS- E' um 
dos·fatcres. 

O Sr. Café Filho - E' preciso ele- · 
var os salários do trabalhador dos 
campos. 

O Sr. JaZes Machaà.o - Prime:.ro é 
necessário que os produtos alcancem 
p:::-eçcs compensadores. 

· O SR. PRESIDENTE- Lembro ao 
ilustre oradqr que -está findo o 
tempo. 

O SR.· GABRIEL PASSOS - Em 
verdade, todo êste intróito visava 
ch~gar à conclusão de alg=as emen
das, protegendo a pequena propr!eda
de, o pequeno comerciant·e, o lavra
dor, o artífice, para que se_ crie, ou 
mantenha no Brasil, a classe média, 
a classe tampão entre os desvalidos , 
e os milionários e de acesso. para o 
proletariado, a class-:: qu~ é, verdadei
ramente, um reduto da !.}bei'dade, 
como o é a classe média, em t?da par
te. <Muito bem; muito bem. Palmas. 
O o-rador é muito cumprimentado.) 

• 
O SR. :PRESIDENTE.:.._ O Senhor 

Guan:.ci Silveira, envia à Mesa o se
guinte discurso para ser dado como 
lido: 
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Sr. Presidente! Srs. Constituintes! 

Uma das grandes preocupações da 
Assembléia Constituil!lte da Terceira 
República é a preservação da demo
cracia e combate ao comunismo. Co
gita-se, entretanto da preservação 
de uma democracia, que nunca foi 
convenientemente praticada no Brasil, 
e do combate ao comunismo, - filho 
legítimo das democracias nominais, 
- ou dos governos de fôrça, - sem 
remover a causa que tem determina
do, em todos os paises, o comunismo 
cujos tentáculos pretendem envolver 
os povos desavisados. 

Assunto demasiado complex9, te
nho que cumprir o meu . dever, de 
Constituinte de duas assembléias, mil 
novecentos e trinta e quatro e mil 
uovecentos e quarenta e -.seis, colo
cando diante dos vossos olhos, ainda 
que muito me alongue, todos os as
pectos e prismas da matéria. na cer
teza absoluta de que, se ainda desta 
vez não resolvermos o problema da 
democratização do Brasil, muitas 
águas correrão debaixo das nossas 
pontes, antes que a paz e boa compre
ensão reinem entre governantes e go
vernados em nossa querida terra! 

A · exigüidade do tempo que nos e 
concedido para a discussão de emen
das à Constituição nos obriga a va
lermo-nos das páginas .do Diário àa 
Assembléia, deixando apenas para o 
encaminhamento ·ctas votações a con
densação dos nossos repar~s. Assfrn, 
pois, enviadas à Mesa; chamamos a 
preciosa atenção dos Srs. Constituin
tes para o estudo de tôdas elas, con
siderando-as como visando sempre a 
mesma finalidade: estabelecimento da 
democracia e combate ao comunismo 
materialista e contrário aos princí-
pios dà civ:ilização cristã. -

A grande guerra que dizimou· a. 
humanidade, durante longos anos, 
batizando-a em suor, lágrimas e san
gue, teve como causa o choque tre
mendo entre duas ideologias: a de
mocr_a<;i~ e o totalitarismo. O grupo 
to~tano da esquerda surgiu pri
meU"o, pretendendo extinguir o ca
pital, transformando · o estado em 
único senhor e produtor. o totalita
rismo da direita, desejando preserv'll" 
a economia privada, a propriedade 
particular, ·na defesa da burguesia e 
do próprio capitalismo, apareceu como 

réplica, admitindo, entretanto a fa
lência da democracia, e adotando, 
como única ar1Ila. razoável para com
bater a ideologia comunista, o govêrno 
das elites e a subordinação dos indl
víduos à autoridade absoluta do Es
tado. 

Ambos os totalitarismos lutavam 
contra a democracia, mas notemos 
que essa luta só se travou nos países
onde a democracia -e·ra uma ·burla, 
atrás da qual se formavam os explo
radores do povo, os que ajuntam ~eus 
milhões à custa da miséria e da vida 
dos pobres trabalhadores. . 

E' interessante notar que ambo; os 
total~tarismos tinham como finalidade 
atender aos interêss•zs materials dos 
povos famintos, aproveitar, em b~ne
fício da raça e do prestígio nacional, 
perante os outros povos, todos o.> va
lores intelectuais nascidos em lares 
pobres, salvar a criança, fortalecer as 
mã•:os e alimentar convenientemente 
os trabalhadores, concedendo-lh-es· con
dições razoáveis de vida, sem as quais 
lhes falhar:am os braços, na rabiça 
do arado ou na retranca das mezra~ 
lha deras. 

Mas, ao lado dessas finalidades di~
nas de aplauso, o totalitarismo surgiu 
subestimando o homem do povo a 
massa, reduzindo-a à condição de 
simpli:S r·~banho humano, tangido pe
las elites, sem direito de pensar, a nã() 
ser como meninos de colégio, - den
tro do plano traçado pelo padre-mes-

. tre, sem direito a d:vergir ou def-en
der teses diferentes. 

~ 

O resultado não se fêz esperar . .\r
mados até os dentes, tanto o totali
tarismo · da esquerda como o totalita
rismo cia dir-zita, esperavam a hora de 
esmagarem-se mutilamente, para de
pois alcançar, o vencedor. o completo 
dominio universal. :Um êrro estra•é~i
co foi a salvação da esquerda. e. ))OI
ventura, da humanidade. Houvesse 
Hitler dirig:do suas bakrias exclusi
vamente sôbre a Rússia e os dms to· 
talitarismos ter-se-iam destruido, 
numa luta titânica, deixando campo 
aberto para os adeptos da democracia. 
Aconteceu, entretanto, que o cabo de 
Munich temeu mais as armas do que ~ 
principies . Como as nações democrá
ticas se encontrassem miseravelmente 
desarmadas. acred:tot: que, numa 
guerra relâmpago, conseguiria destrui-
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las ou atã-Ias ao seu carro de orgu
lhoso v·zn<:edor. 

Falharam os planos. Homens cons
cientes, ainda que ..:esarmados, valem 
mais que escravos portadores dos me
lhores armamentos. A resistência foi 
brutal. No meio da. pelêja, convencido 
do engano Iêdci e cego, voltou-se con
'tra a Rússia. s-:: as nações aliadas 
concordassem em suspender, temporà
riamente, as hostilidades, - justo cas
tigo para a Rússia que aceitara um 
tratado de paz coin a Alemanha, sa
!J.endo aue êsse tratado d·e:xaria o na
zismo livre para desencadear a guer
ra . contra os países democrãtlcos, -
então os doi·s totalitarismos teriam 
alcançadp o fim de seus empreendi
mentos. Mas o êrro, - eu diss·e, -
foi para a salvação da humanidade, 
pois ·uma vitória. alcancada sem sa
crifício não teria estimUlo para se 
manter dentro das normas de uma 
demccrac:a verdadeira. 

Mas vejamos o que é a democra
cia. 

' Sua gênese se •encontra dentro da 
próprio homem. 

Temos, .evidentemente, duas nature
zas em nós: a natureza animal, que 
participa de todos os instintos, pai
xões e inclinações dos animais .~.kva.
dos na escala da criação, e o -:!Spí
rito. soprado por Deus, criado à sua 
imagem e semelhança, no sentido ~s
p:r)tual, ~endo, em grau finito. tudo. 
quanto existe em Dms em grau infl
nito, como poder, inteligência e von-
tade. ' ' 

O homem verdadeiro é aquêle que 
domina os impuls.os, pab:ões e mcli
ll~ções da carne, pelos princípios do 
espírito, desc-:nclo, na escala da c":'ia
c;ão, até confundir-se com os br•1tos, 
os que se deixam dominar pelas pai
xões, em detrim-ento da razão, da 
justiça e da verdade. 

Entre os homens a democracia não 
é outra causa senão a maio.i.a e:;ta
bzlecendo princípios, para re~er ~ vida 
em comum: o bem comum, ""-- simbo
lizando o espírito, - impondo rest:'i.
ções aos interêsses individuais;....,. s:m
bolizando a matéria. Não é um :sis
tema de govêmo, nem um plano ec-:>
nômico, nem um programa soeiat. 
Não é uma provis&o estática, mas é 

um dinamismo das massas, sempr~ as
cendendo, sempre m::lhorando, tirando 
dos próprios erros as melhores convi.~
ções a respeito da verdade; E' a. I!;. 
vre manifestação do povo. po?o em 
constante evolução, que escoJ..he, con
serva ou substitui homens e pro:;::a
mas. O totalitarismo pretende .:iar o 
pão em troca da submissão absüluta 
do espírito, mas a democracia conl.iuz 
o indivíduo a ganhar o seu pão para 
o corpo, sem d·eixar de ·alimenta: o 
espírito com o pão da lib::rdad~, pa.ra 
oue viva, vida abundante e feliz. 

A democracia surg:u no Paraíso. 
Lenda para muitos, verdade para nós, 
realidade parabólica ou literal, desde 
o dia da cria cão o hom;m foi ·dotado 
do livre arbítrio tem direito à escolhà .. 
do seu modo de' viver e de evoluir, di
reito divino que nem a Igreja nem 
os govêrnos lb.e podem desmerecer. 

Tanto os ·pais, no· paraíso, como o 
filho pródigo, na dispensação cristã, 
aprendem, mercê de seus erros. o re~o 
caminho que devem retomar e segwr, 
para a ascenção espiritual, dêle e da 
humanidade, da qual os homens são 
células sa.dias ou combalidas. 

Jesus Cristo não estabeleceu qualquer 
sistema de govêrno para os povos ou 
para a Igre}a. que . serviria de pa
radigma. a.o5 povos. Toca a sua prega
ção visava. reformar. o home~. ter
nár-Io um ~er consc1ente, leva-lo _a 
dominar a matéria pela subl:maçao 
dos' prLJ.cípios. Mas isso não era outra 
coisa senão estabelecer o alicerce da 
verdadeira democracia. 

· Entretanto, assim que nosso Se~or 
Jesus CriSto ascendeu aos ceus, Ja os 
santos apóstolos deram _início à o:ga
nizacão da Igreja.· A VJigem Mana e 
as santas mUlheres tiveram assento 
entre os homens no dis. d~ f>enteco~tes 
e foram juntamente com eles batlZa
da.s pelo fogo do céu. A d:gnificação 
da mulher era o primeiro passo na. 
democratização dos povos. 

Houn necessidade da substituição. 
de Judas no apostolado, e s. Pedro, 
- enumerando as qualidades reque
ridas para o cargo, - pediu aos mem
bros da congregação que apresentassem 
os nomes. Foram i.n.dicados dois. São · 
Pedro não se jUlgou com o direito, -
que ninguém lhe recusaria, - de es- · 
-colher entre êles, mas propôs que 
orassem e lançassem as sortes, teildo 
sido eleito Ms.tias. 
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Não pode haver democrac:a sem 
' choques de idéias, ou sem . e~ansão 
às queixas. As viúvas cristãs dos· 
gregos reclamaram contra a distri
bUição dos auxílios, pois, segundo o 
parecer delas, as viúvas dos judeus 
eram meL~or aquinhoadas na distri
buição cotidiana. Então os apóste>los 
ped:ram que se elegessem os diáconos, 
- palavra que, na língua original, 
significa -servidores, - para que os 
tais se encarregassem do serviço ma
terial da Igreja, enquanto os outros 
ministros se :ledicassem à oração e 
pregação da palavra. E os membros 
da congregação de Jerusalém, igreja 
primaz de todo o Cristianismo, esco
lheram sete homens. entre os quais 
figurou Santo Estêvão, primeiro lnár
tir cristão. ·E para não se fugir ao 
fato de que a democracia está subor
dina-da aos erros naturais, - sem o 
que seria tolhido o · livre arbítrio, 
transformando-se-em sistema infalív-el 
de govêrno, - também foi eleito 
Nioolau, que foi, com tôdas as proba
bilidades, o autor da heresia dos 
nicolaitas. 
. Mais tarde surgiram dúvidas a res
peito do procedimento de São Pedro, 
recebendo na Igreja, por batismo, aos 
gentios, contra a opinião dos judai
zantes, e a respeito da atitude de São 
Paulo, dispensando os conv~rtidos, 

tanto judeus como gentios, dos ritos 
"judáicos da circuncisão, pá.:scoa e ob
servâncias festivas. 
- Foi convocado o Concílio de Jeru

salém, composto de presbíteros e 
irmãos, e os dois grandes apóstolos,_ 
embora tivessem primll!do de honra, 
pela. idade e pela assistência dlV'.na, 
manifestada em milagres estrondosos, 
foram constrangidos a dar explicações 
de suas. atitudes, e por que as haViam 
adotado. São Tiago, b'spo de Jeru
salém, partidário dos judeus cristãos, 
convenceu-se entretanto da tese con
trária, pela evidência dos fatOs. Foi 
provàvelmente o presidente do Con
cílio, pois a êle coube· resumir os de
bates e apresentar à votação a tliSe 
vencedora, bem como encerrar, com 
essa tese aprovada unânimemente, as 
discussões e o con<!ilio. A essência da 
democracia, adotada 'no Concílio de 
Jerusalém, está comurovada nesta 
passa-gem: "Então pareceu bem aos 
apóstolos, aos presbíteros, com tôà.a. a 
ig'!"eja; escolher homens dentre êles e 
enviá-los com Paulo e Barnabé, etc.". 

· Durante muitos séculos foi mantida 
essa democracia pura na Igreja- Cristã, 

permitindo ao povo manifestar-se, de 
modo que o sacerdócio era escolhido 
por êsse mesmo povo. Os bispos, que 
eram, naqueles tempos os párocos das 
igrejas, - pois não havia distinção 
entre presbíteros e bir;pos, sendo pala
vras sinônimas, - eram sempre esco
lh~dos pelas congregações, costume que 
se perpetuou até alguns séculos bem . 
perto de nós, .em Portugal. E' fato 
histõrico que os bispos de Roma eram 
escolhidos em eleições públicas, em 
que tomavam parte o clero e o povo, 
costume a;dota.do em quase todos os 
países da ·cristandade. Santo Am
brósio, insigne arcebispo de Milão, um 
dos mais eruditos padres da Igreja, 
era um simples leigo, prefeito da Li-· 
gúria, constando que nem sequer hav!a 
sido batisa.do ainda, pois mUitos con
vertidos, naqu~;,les tempos, relegavam 
o batismo para os dias da velhice, com 
receio de recaidas espirituais. Quando 
acêsa ia a controvérsia eleitoral, êle 
veio acalmar os ân:mos. Dizem que 
uma criança teria gritado: "Ambrósio, 
bispo!" O povo tomou a voz da criança 
como um a viso do céu, e Ambrósio foi 
eleito . 

O Cristianismo, po,is, a_dotando à 
democracia como método de govêrno 
~ Igreja, oferec~u ao mundo o para
~gma que devena ser seguido no go
verno dos povos. 

Os princípios da democracia são 
eternos. · 

. <? homem é um ser que pensa. Par
ticipa da centelha divina. E Deus 
p~a não fazer dêle máquina, per.: 
fe1ta embora, como o poderia fazer, 
concedeu-lhe o. livre arbítrio. Pre
feriu o homem, emergindo do erro 
para & verdade, conscientemente vo
luntà.Iiamente, à célula morta 'onde 
a verdade fôsse plasmada. Pi-eferiu 
o homem, . com a liberdade para 
,errar e pecar, com a possibilidade de . 
convencer-se do êrro ou arrepender
se _do pecado, ao homem escravizado 
à vontade divina. Pois somente den
tro da liberdade é que o homem foi 
considerado por Deus um valor ca
paz de ascender à eternidade. Sua 
passagem pela terra é a infância do 
seu espírito para uma vida infinita, 
em contato com a divindade. 

Enquanto os macll!Cos, eom todo o 
aprimoramento mecânico de seus 
membros, capazes de proezas e saltos 
maravilhosos, não consegui.ram, · atra
vés dos séculos, construir uma cabana 
tosca, de galhos cruzados, para os 
livrar das intempéries, ou produzir 
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um instrumento de defesa, de ma
deira ou sllex, - o homem, graças 
à inteligência e lib-erdade, veio, des
de a peüra lascada, à interpretação 
dos astros, e às mais assomb-rosas 
descobertas que pasmam o mundo 
pelo inconcebível de suas prodigiosas 
indagações! Tudo isso graças à mar
cha consci·ente, livre, racional, sem 
as incompreensíveis limitações · da 
religião, como pretenderam manter, 
antes da Reforma Religiosa,· e sem 
a escravi-dão politiça de governos que 
se sentiam estupidamente mais res
ponsáveis e n1ais autorizados do que 
o próprio Deus, e-rgUendo fogueiras 
para os que dissentiam de seus pro
pósitos, contrariando a determinação 
divina, quanclo fêz o homem inteira
mente livre! 

A democracia convida os homens 
a se r'eanirem; a se esvasiarem das 
convicções individuais, para que elas 
sofram, livremente, o contraste com 
as convicções divergentes; a rêco
nhece:em o perigo de ama convic
ção individual, por mais autorizada 
qu·e pareça, da·cio o fato de que o 
desequilíbrio mental nem s-emure 
se po·:ie ·descobrir ni:J seu aspecto 
primário; a considerarem os interés
S·es da co1etivià.ade, mesmo ouando 
sejam em prejuízo dos intêrésses 
particulares; a respeitarem os es
crúpulos e princípios de consciência 
de tod-os os cidadãos: em uma pa
lavra - um govêrnô do povo, pelos 
direitos do povo e em benefício do 
povo. 

Um g~nde e.diffcio, construído .de 
pedras multiformes, ajustadas umas 
às outras, maiores algumas, escolhidas 
para os fundamentos, menores ou
tras, supridos os espaços .com arga
massa especüica, eis um belo 
símbolo da demon...racia, on1ie a ar
gamassa do bom &enso, do amor ii. 
coletividade, do sacrifício dos privi
légios individuais em favor da co
letivida·de, supre, como en·tre as pe
dras ·. disformes, os espaços que fi
cam no acomodamento de homens, 
com sentimentos, cultura, caráter e 
educação diferentes. Se a Igreja de 
Cristo adotou a democracia como 
sua: forma de govêrno, é evidente 
que, sob a inspiração de D~us, es
colh:-u ·o que havia de melhor, dentro 
da relatividade exigida· pelas condi
ções do próprio homem. 

A voz da minoria é a garantia 
dos direitos de um povo. O poder 
enlouquece, peló m·:m.os setenta · por· 

cento dos homens. Os fardamentos 
vistosos, as pa..""aadas militares em 
tôrno dos que governam, o respeito 
das massas pelos homens públicos, 
as imunidades, as a;dulações, as apro
vações constantes, os ·tributos que a 
mesma Igreja lhes concede, quer o 
mereçam quer não, . tudo isso é uma 
tentação permanente, como a so
f.riam os imperadores ou generais 
vitoriosos, a ponto de, com sabedoria 
incompreensfv.el naquele tempo, c.:J
locarem um arauto, atrás do carro 
·do vencedor, para lhe dizer, a cada 
instante: Lembra-te de que és mor
tal. 

A minoria é a voz dêsse arauto, 
e o govérno que a impede é um go
vêrno suicida no sentido da demo
cra-cia.· São P-edro, longe de bus.:a-r 
sufocar o protesto das viúvas dos 
gregos, receb-eu-o, reconheceu a sua 
procedência, e deu providêndas para 
que fôsse corrigida a dificuldade. · 

O totalitarismo, tanto da esquerda 
como da direita, é à- negação cG."ll
pleta da d·emocracia. Sua filosofia 
impede a evolução da periferia para 
o centro, isto é, das massas, até que 
-estejam na altura de produzirem 
b-ons gov-ernos e boas leis. 

Pretende ume espé.r'.Je de evolução 
do centro para a periferia, isto é, 
uma Il!Odificação, imposta pelas leis, 
ou pCYr um govêrno dttatorial, à custa 
de ferro e fôgo. O processó não dei
xa de ser excelente, marcante de 
bons resulta-dos, quando se trata de 
amansar ou domesticar animais, mas 
é falho onde quer que se trate com 
homens pensantes, que não suportam 
a escravidão, ainda que, mediante 
ess·a escravidã<:>, gozem de bos. resi-

.· dência, boa alim~tação, divertimen
tos, assistência médica, e outras 
rpr.errogativas . que os senhores inte
ligentes sabiam conceder aos escra
vos, de cujas fôrças e alegria no 
trábalho d-ependiam suas riquezas e 
seus haveres. 

O totalitarismo teve sua entrada na. 
sociedade cristã pelas portas da. 
Igreja.. Depois das conversões em 
massa, seduzidas pelo ingresso d_e 
Constantino no seio da cristandade, 
as igrejas do império romano se vi
ram repletas de fa.lsos cristãos. Em 
lugar de expulsá-los, e educar o povo 
para exercício da democracia, redu
zindo os cristãos em número, mas 
valorizando a. qualidade, ·a Igreja pre
feriu entregar às elites· e o privilégio 
de govêmo, chegando aos nossos dias , 



-173-

com· o absoluto e completo afastamen
to do povo, cuja influência, nos con
cilies, nos sfnodos paroquiais,. na es
colha de párocos e bispos, deixou de 
se fazer sentir de maneira incontes
tável, não sendo admitido sequer na 
administração financeira da comuni
dade. O povo cristão. só é chamado 
para contribuir em troca de m1nls
trMão que lhe é feita dos sac:ramen
tos e outros benefi-cios esnirituais. 
Não era, pois, · de se estranhar que 
sistema semelhante fôsse procurado 
para a governança dos povos, porque 
a Igreja é sempre o paradigma dos· 
seus filhos, tanto em política quanto 
em costumes. 

Coube aos jesultas codificar, para 
sua ordem, os preceitos elo totalita
rismo. Para Loiola o superior era um 
representante de De:us, e como tal 
suas determinações não poderiam ser 
discutidas ou analisa das. Ainda que 
vissem branco, e o superior afirmasse 
que era p:têto, deveria prev:?.lecer a 
opinião do superior. "Perinde · ac 
cadaver" era o lema do indivíduo que 
se esvasiava da sua personalidade ao 
ingressar entre as jesuitas. Como um 
bastão, uma bengala, na. mão do su
perior, era outra das suas sugestões. 
O superior, como representante · de 
Deu.c;, não pode errar e, portant.:>, 
ainda que pareça errado, essa hipó
tese deve ser afastada. 

o totalitarismo da direita herdou 
os princípios do totalitarismo de 
Loiola. Aliás, vinham de Constantino. 
:esse imperador romano foi o pai do 
totalitarismo estatal, quando ~rrogou-

. se, na qualidade de protetor do Cris
tianismo, (como se a Igreja de Deus 
precisasse de protetores terrenos> o 
direito de convocar e presidir concí
lios, e a obrigação de emprestar o 
braço secular para banir e castigar 
prelados condenados pela Igreja. Essa 
luta entre o totalitarismo do Estado, 
em detrimento da Igreja, durou até 
a eleição de Rampola, para o pa
pado, .eleição que foi impugnada pelo 
Imperador Francisco José, da Austria. 
De ali ·par diante ficou apenas o to
talitarismo interno da própria Igreja., 
com a exclusão completa da vontade 
do povo cristão. 

No totalitarismo. da direita, como 
no ,da esquerda, o partido no poder 
exclui. tôáas as manifestações em con
trário da maioria. ·O partido é o de
tentor do bem nacional, e, dentro des-

.. ta. mistica, é crime de lesa pátria le· 

. vantar-se contra o partido. Dentro da 
agremiação o chefe supremo encarna, 
pelo cargo, êsse bem nacionz.J, de modo 
que, por sua vez, será considerado um 
grime de lesa pátria discordar do 
chefe supremo, minar sua influência 
sôbre o povo, provocar desconfianças 
a respeito de sua sabedoria, de sua 
capacidade, de su01 perspicácia, duvi
dar da quase infalibilidade com que 
ofusca a divergência dos vermes, que 
s os míseros componentes das mas
sas! 

Daí a inexistência de uartidos mino
ritários, contra os principies da démo
cracia. Essa inexistência é contrária 
à estrutura biológica do próprio ho
mem, cuja exaltação mental tende a 
conduzi-lo 8.0 infalibilismo, e ao de
se:ruil~rio, razão pela qual. nos re
gilnes totalitários, os g:-anó~s enlou
quecem e os pequenos se acovardam, 
criando para as nações· assim gover
nadas um clima de irrespon.sabilidade 
e desfibramento! 

Não precisamos nos referir à .Ale
manha e à Itália. -

O fim catastrófico. ao qual foram 
arrastadRs, pela loucura dos chefes e 
àesfibramento dos suoorcinaà.os, fala 
muito :=J,lto para que precisemos acres
centar qualque;r conside1·ação. O es
tado totalitário mostrou que, por al
gum tempo, no período das realiza
ções materiais. pode muito mais do 
que a democracia, impondo, pelo bara
ço e cutelo, as deci.sões superiores, 
transformando os homens em escra
vos ou máquinas. E isso tudo a des
oeito de haver o totalitarismo da di
reita conservado o uso e gâzo da pro
priedade particular e, em certo sen
tido, alguma parcela de liberdade, 
desde que esta não fôsse usada para 
condenar os erros dos homens de go
vêrno do partido ao qual pertenciam. 

O Comunismo, entretanto, embora 
firmado em idênticas condições polí
ticas, teria saído vencedor nas guer
ras travadas contra seus adversários. 

Se esta afirmaç5.o fôsse- verdadeira, 
teríamos uma incógnita para ser de
cifrada. E' evidente que o comunismo, 
embora fantasiado em nosso pais com 
as vestes de democracia pura, não 
passa de um regime totalitário e dos 
mais ferrenhos. Não existe possibi
lid.ade de qualquer formação oposicio~ 
nista, porque as ingênuos que acredi~ 
tassem nessa possibilidade nem se
quer teriam tempo de se despedir dos 
amigos, depois de as externarem . 
Não existe o principio .básico da 



democracia, que é a liberdade indivi
dual, nem a possibilidade de organiza
ção de elementos divergentes, que 
constituem o partido. Seria razOável 
a àfirmação de que, mesmo sem a · 
valorização democrática do homem, a 
transferência do · capitalismo do in-

• dividc:o para o estado, traz o bem 
estar coletivo? 

Costumam os comunistas defender a 
democracia russa ale_gando que, não 
existindo capitalismo todo o povo se 
encontra satisfeito, afastando.-se, por
tanto, o clima para as oposições. Es-. 
tns se organizam dentro do prónno 
partido, para sua melhoria. Causa 
pena ver homens de inteligência con
vencidos de que lhes é possível in
culcar em outras pessoas, também in
teligentes, essas convicções absurdas 
e anti-cientificas! 

Admitindo-se que a Rússia, antes 
de 1917 possuía 90% de escravos, 3Ufo
cados por 10% de nobres e capitalis
tat. desalmados, e que a revolução, em
bora mantendo a mesma escr::J.vidão; 
deu aos homens maiores benefícios 
materiais; admitindo-se que, nun::.a 
perversa campanha para afastar a 
idéia de Deus do coração dos homens, 
o povo matel·ializou-se porque às cn
anças não foi ministrado o ensino re
ligioso; admitindo-se que as massq,s 
anteriores à revolução lucraram -:um 
a~ modificações, e que as recentes <?;e
rações foram plasmadas. dentro do 
novo sistema: ainda assim não se pode 
acreditar que todos estejam contentes 
e plenamente satisfeitos com o regime 
a ponto de não haver possibilida.le de 
oposições. A disparidade de senso in
telectual que torna cada homem di
ferente dos outros milhões de homens 
que existiram e ainda existirão, -
p~ra melhor ou para pior, - desmen r.e 
a afirmação dos comunistas bra~ile:i

ros a :respeito de uma unarumidade 
·pc.litica, favorável ao regime comu
nista da Rússia. 

''l::omo o totalitarismo comunists. 
. transforma os homens ·em máquinas 
ou escravos, só existe um método para 
mantê-los numa atitude de aparente 
felicidade, sem revoltas, sem oposi
ções, sem pruridos de liberdades, -
aquêl&- que os domadores usam para 
com os animais, e os senhores para 
com os escravos: a fôrça e a morte. 
Só a eemocracia· pode resolver o caso 
da disparidade de, senso intelectual, 
permitindo a livre manifestação do 
pensamento, pela palavra, escrita ou 
falada, deixando aos que divergem o 
direito de propagar suas idéias e man-
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tendo livre o pronunciamento pe!!l.s 
urnas. ~sse é o único modo digno de 
tratar aos homens, desde que lhe re
conheçamos a personalidade. Mas o 
comunismo não pode encarar dessa 
maneira a massa porque nã.c reco
nhece nos homens a existência do es
pírito. 

De acõrdo ::on:: seu materialismo é 
razoável que trate os homens como se 
fôssem. animais. Para os. rebanhos, só 
há um fátor de felicidade: o afasta
mento da dor e da fome. Para os 
homens com H maisculo, a liberdade 
vale mais do que o pão, e ·a digni-' 
dade humana mais do aue o gôzo ma-
terial da vida. • 

Todavia, a experiência da Rússia 
ainda não es'tá terminada. Não pode
mos gabar os bois antes oue subam 
o morro. Era possível que ·a geração 
anterior a dezessete estivesse contente 
com o comunismo. porque sua parte 
teria sido pior no czarismo. Era pos
sível que a nova geração, criada den
tro do regime, sem contacto com o 
mundo democrático exterior, privada. 
de jornais estrangeiros, sem vida es
piritual cristã, contemulando as demo
cracias com os olhos de seus domina
dores, também estivesse contente. Os 
fatos, entretanto, desmentem êsse con
tentamento. Depois de trinta anos de 
experiência ainda o comunismo tem 
receio de que seus povos sejam con
taminados peias idéias democráticas, 
porque os conserva. segregados de qual
quer influência estranha. Não dá li
berdade aos estrangeiros que desejam 
visitá-los cem permite qu::: os russos 
estudem em outros paises. O comu- · 
nismo tem muito maior receio da de
mocP2.cia do que nós do .:omunis!!lo, 
pois .;.a. todos os países i.!vres os co
munistas· têem liberdade para pregar 
suas •cte1a1:: mas na Rús:>'-4 11enhum 
estran!!-!!rr ou nacional :?.m direito 
de escr"ve- um artigo !'D:'IS" ... ando as 
vantagens da democracia! Essa é a. 
prova Q.,.ovada de que os !l"Óprios ll!S
sos :1~ .. - s.cr .. éitam nessa feli.:idaêe q',le 
os comunistas brasileiros fingem acre
ditar. 

A grandiosa vitória da Rússia con
tra o fascismo é a míStica dos comu
nistas em todos os países do mundo. 
Mas evidentemente a vitória, se ti
vermos que atribuir a uma nação, e 
não ao conjunto de tôdas elas, foi dos 
Estados Unidos. Coube à Inglaterra a. 
atitude ·de maior heroicidade que um 
povo na terra jamais terá mostrado: 
manter a guerra nas mais extremas e 
insustentáveis situações, sem negociar 
com o auversârio, preferindo desapa-
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recer a entregar-se. A vitória, entre
tanto, caberia ao potencial democrá
tico dos Estados Unidos, um povo que, 
em defesa dos direitos de todos os ho
mens, se levantaria, desprevenido, para 
salvar a humanidade. Era tal a fragi
lidade bélica dos americanos. - povo 
cahL'liado de imperialista, - que os 
japonêses, conhecedores de que êsse 
imperialismo não passava de um<J. 
mentira diplomática, porque não exis
te imoerialismo sem a:·mamentismc,,
acreditaram e pr .).Ciu..maram que as 
têrmos de paz !Ontre o Japão ~ os 
Estados Unidos seriam impostos pelo 
primeiro em Washington! 

Mas os totalitários ignoravam que 
um cidadão livre da democrada. me5._
mo desarmado, vale dez vêzes rnais 
do que um c:scravu arma::c· até os d.-=r~
'tes O potencial do escrav:> tot<JJ.ta
rio se encontra .nos braç0s que o fr"o 
imobiliza, mas o potencis.l do cidactão 
da democracia encontra-se no c9ra
cão - o último a silenciar na 1uta 
éo:nha a morte. 

Máquinas contra máquinas, os ~o
talitários russos se chocaram con~!·a 

os totalitários alemães, e êstes lev~
ram o melhor Embora mante'l::iv 
duas frentes gigantescas e desmm:a
lizados pelo •racasso da invasi:ic> à 
InglatErra, os nazistas se apoderaram 
da Ucrânia, chegando às portas à:! 
Moscou, lutando contra tropas fre-.;
cas e bem armadas, como já o navt
am informado os próprios alemses 
que estudaram in loco o potencial so
viético. 

A salvação da Rússia foi devida, à 
firmeza de principias dos povos del:'lo
cráticos cristãos, para os quais a d:m
trina dos fins que justificam os meh~ 
é considerada diabólica e desumana. 
Quando Hess veio propôr aos alH:J.OS 
uma tr.égua na fr.:nte ocidental até 
que os soviéticos fôs.o.em jugulados -
o que seria alcançado com extrPtr.5. 
facilidad-e se a trégua fõsse conse
guida, - as democracias em luta ::te
sesperada contra o nazi-fascismo. :::-e 
esqueceram de que a Rússia fiz~r?. 

uma paz de dez anos com a Ale'lla
nha na certeza de que, nêsse pcri'J...:o. 
as democracias seriam esmagadas. E 
na certeza também de .{Ue os sov1~· 

ticQs; talvez mediante prévio .enten-ii
mento, poderiam avançar na metad~ 
da Polônia e impcr sua vontadP à. 
Finlândia, Estônia, Lituania e Letô
nia, bem como aos P<JVos balcân"'-JS! 

Mas para as democrac1as critãs os 
princípios valem mais que os castl-'o:;,. 
Pelos principias de que os totalitirios 

se :riem, a Rússia foi salva à c:•Js~á 
do potencial bélico dos Estados Uu:.
dos. Era tão humi.hante para a ~u,-;

sia essa realiQ.aut. que o Govêrnc :t.) 
I{remlin es<:onder aos ru.:;sos êsses 
fatos, até que uma reclamação :ilnt=J
mática arrastou-os a confessar r.ic 
público, a ajuda que haviam rece'lt-:l.o, 
enquanto · suplicavam impaciente
mente a segt'.nda e terceira frente;, 
como se os airados fôssem culo>ot i .• s 
do abraço com que os nazistas os tl::t-
viam envolvido. 

Per isso eu disse que os bois am:1'l. 
mlo subiram o morro. A felicia<tde 
<los cidadães russos, :::-lardcaci:>. pe!os 
cw::nunistas de todos os países. 'l!.'lr;~ 

e uma. incógnita. Na guerra cOII: !1. 
F'm!ândia c poder ofensivo dos ';OV!>'

ticos não foi docu..rnentado. Na guerrt>
ccm _a Alemanha1 .a despeiLo de se!' 
perfmtamen.te ace1tave1 que os rus.;~.,:; 

preferiam o totalitarismo de seu Pa.ls 
à escraviuão nazista, também a de
fensiva não fci o que se poderia esp'"
rar de tropas fortes, bem arma..).a:>. 
no seu habitat. ao contrario ,-to :.JJ"! 
a p::cpaganda comunista prete':lde 
afirmar. Não fõra a terceira fre:ve, 
que os rusõos reclamavam a plen!"S 
pulmões, e outra seria a história a 
ser contada aos pósteros. 

Por outro lado, é o próprio Gov~rno 
russo que não acredita na tão der.a~l

taàa felicidatie de seus povos F"!•~cl

dade relativa possuem, sim os puvos 
dos países democráticos, a despeito d~ 
todos os seus problemas. pois :m
quanto os soviéticos reprimem. a rer:ro 
e fogo, tõãa e qualquer manüestaçao 
cuntra o regrme. impedem 3. entr .. , .•a 
de jornais estrangeiros, veiiam o •.1su 
de rãdios de ondas curtru.. proih:!m 
a_ saítla d~ russos para outros pa 1~~s. 
nao permitem que seus filhos es·u
dem em países democráticos, ocul
tam os discursos dos líderes de ou~B~ 
plagas, ministrando ao povo apeno.s IJ 

que convem à diplomacia, - nos -oa1-
ses democrãticos existe plena lio"r
dade de pensamento e de publicida·'i'!, 
de livros e jornais, liberdade de .:t:J.e 
.abusam os comunistas, pretendem!o 
levar os seus direitos ao ponto de t.u
multar os trabalhadores com grev~s 
c agitações que na pátria dos comu~ 
nistas, em favor da democrtcia .se
riam reprimido.\. no nasceQ.ouro C"m 
n10rtes violentas! 

Por todos os motivos expostos o co
munismo é bastardo entre os oo·>-,s 
<lemocrãticos. Em criança estudarr.n:;, 
compreendemos e nos apropriamos do 
sentido da fábula dos cães, - um 



nea10 e outro magricela. O nédio ti
nha tudo de quanto precisava n;l 
sentido material: comida abuntiant~, 

casa segura para fugir às :.ntempér::."s, 
mas sujeito à coleira, nas horas con
venientes ao interesse à o~ donos. O 
magro andava a. cata ão almoce in· 
certo, mas tinha liberdade. SedU?l·iD 
pela fartura, estava pronto a fa·7.:3r 
causa comum com o companheiro dd. 
cidáde, mas ao ver no pescogo o sinal 
da cclelra, apercebeu-se em tempo. 
Preferiu a vida cheia de necessidad':!s. 
ma.s glcrlosamente livre, ao pão abun
dante, sujeito à escravidão. 

O.s que crêem nos destinos eternos 
ao espírito, os :J,Ue acreditam na i.i''ri! 
deteraunação doada por Deus ao::; 
homens, para qu-e êles se <iesenVOl"~-tr. 
de acôrdo com a própria vontaa", 
evoluindo sempre, sem se transforma:: 
em máquinas, nern em escravos, -:;J<tr'l. 
êsses o totalitarismo, a ab-dicação dos 
direitos individuais, da liberdade po
litica e religiosa, nas mãos de meia, 
dúzia ãe indivíduos que podem enlou
quecer sem que os outros perce'JJ.r:<, 
é um regime c1iminoso e usurpa<i•l~. 

E' contrário aos pl'incipios e tradi<:'lê<> 
religiosas do povo brasileiro, e atenta 
contra a personali-dade humana, cun
tra a alma livre de nossa gente, ::r:.t~ 

sempre preferiu o baraço, o cutel::J, ::, 
odestêrro e a fôrca a viver deba1Xo 
dos tacões das botas de quem quer 
que seja, como abundantemente o pro
varçt as páginas de nossa i:ústória. 

Entreta,nto, causa admiração que o 
comunismo tenha alcançado tantos 
adeptos em nosso Dais. Importa que 
examinemos as razões, pois o comu
nismo, como qualquer outro credo po
lítico ou religioso, I!ão se combate se
não idéia contra idéia. Não podemos 
agir como os soviéticos, combatendo ;3. 

idéia com o degredo ou fuzilamen!o. 
Por um pouco de tempo conseguirão 
uma aparente vitória, maiormente pelo 
fato de terem sido os russos bàrbara
mente escravizados, antes de 1917, e 
porque a nova geração não conhece ~ 
grandeza da auto-determinação reli
giosa e política. Um dia, porém, quan
do o sol das demo.cracias conseguirem 
romper as mura-lhas do isolamento so
viético, por alguma frincha que seja, a 
idéia democrática derrubará por t.eJ.'
ra o gigante comunista. Nós, filhos da. 
luz gerados ao sol das liberdades, é que 
não precisamos, para combater o co
munismo, senão da idéia,, essa mesma 
idéia, que os comunistas temem tan.1;o 
que a afastam por todos os meios. 
Mas um dia, a exemplo do que acon-
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teceu no festim de Baltazar, o dedo ·· 
misterioso ha-de escrever, nas paredes 
do Kremlin: Mene, Telcel, Vpharsin, 
- achado em falta,, - porque, se eXis
te uma diferenca entre massas e ma
nadas, nenhum· govêrno que reduza os 
homens a instrumentos poderá subsis
tir. As mOdificações recentemente i!J.
troduzidas no sistema . comunista da. 
Rússia são a prova evidente de que já 
teve inicio o juizo nacional. 

Mas uma pergunta que deve interes
'5ar a todo o brasileiro; existem comu
nistas no Brasil? 

Ha dez anos venho pesqUl
sando honestamente o meio trabalha
dor brasileiro. Posso assegurar que 
existe, de dois a cinco po.r cento de 
comunistas, no meio do proletariado, 
va·riando a percentagem confor-me · 
as cidades, - do litoral, as capitais, e 
as cida.des industriais do interior. Re
firo-me a comunistas convictos, que 
apresentam estes ca·racterísticos: ma
terialistas, inteiramente estranhos ao 
sentido · religioso, confessadamcnte 
ateus; internacionalistas obedientes aos 
interêsses do partido, prontos a coope
rar com o pa,rtido, e com as nações 
pertencentes ao partido, mesmo que 
seja em guerra contra a própria "Pá
tria; unipartiàa:ri.stas, contrários a tô- · 
da a espécie de democracia, a não ser 
que se considere democracia o direito 
de manifestaÇão, contanto que não se
ja a favor de qualquer outro regime. 

O fundamento dessa posição é uma 
réplica à religião. Acreditam êles c;,ue 
todo o problema social é ligado exclu
sivamente à econo!llia. Admitem que 
a religião também é internacionalist:J., 
tanto quanto o capitalismo, sacrifica~
do, em favor de seus intuitos, os inte
rêsses da coletividade, maiormente das 
classes trabalhadoras escravizadas. 
Relembram os tempos em que o ps
pado pretendia dominar e distribuir os 
tronos do mundo, e acreditam que ain
da não terminou êsse intemacio::J.a-lis
mo, porque os bispos de tôda a terra 
prestam compromisso perante o enVia~ 
do diplomático de um estado estran
geiro, - o Vaticano, em vez de o 
prestarem perante o primaz, a máXi
ma autoridade :religiosa de cada relt~ 
gião. E acreditam piamente que os 
padres e prelados, no caso de uma 
guerra em que o Vaticano estivesse 
contra qualquer pal.s, sacr' .. .flcar1am 
também os interésses nacionais em 
favor do.s interêss~ da religião, da 
sua intern~ional. 

Dentro dessa cidadela, essa. fa
lange comunista militante. variando 
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entre dois e cinco por cento, é dotada 
de um espírito de sacrüicio e abnega- . 
ção incríveis, que, a dizer a verdade, 
era digno de imitação na defesa dos 
ideais da democracia cristã por part.e 
de todos nós. Horas inwiras gastam
nas, pobres operários, brochando as 
paredes e colando cartazes. Os depu
tados abrem mão de seus vencimentos, 
recebendo apenas a quantia que da-n
tes percebiam na vida profissional. 
Não receiam as prisões, as sevícias, 
os espancamentos que alguns imbe·cis 
lhes po~em a;plicar na persuação estú
pida de que se combatem idéias com 
c~:rceres e· aviltamentos, - êrro êsse 
que caro custou à Itália e à Alema
nha. e que ainda ha de custar ::a
ro à própria Rússia! 

Ao lado dêsse grupo, pequenino, gra
•ita uma legião, pronta a aplaudi-los 
e vitoriá-los, a·té consagrar-lhes ·votos 
nas urnas, ainda que friamente, pos
tas em cheque, recuse um por um os 
seus três característicos mate
rialismo, intemacionalismo e uni
partidarismo - be::J. como os pro
c-e><:·os de greves. tumultuamento, re
cusa de obediência às leis, Vi
sando o clima para a revolução ter
minal. Embora o comunismo ensine 
que a religião é o ópio dos povos, o. 
maior inimigo a ser afastado, - não 
sõmente a religião católica. mas o 
Cristianismo em si mesmo, porque, di
zem eles, com a esperança dos céus cs 
cristãas sofrem as maiores injustiç:J.s 
na terra, sem reagir, - essa legião 
que os aplaude continua religiosa, ou 
supersticiosa, se o tê:::mo melhor se 
lhe a-justa. 

O problema democrá.tico do Brasil 
não consiste na luta vermelha. para 
extinguir o comunismo a ferro e fogo, 
por m-eio de pri!::óes e espancamento, 
pois a histór1a fala muitc alto a res
peito do sangue dos mártires. sem-en
tei::-a fecunda. atê mesmo para concep... 
ções que pecam contra a lógica e con
tra o bom sensc. Devemos adotar a 
·zuta branca. a idéia contra a idéia. a 
verdade para destruir o êrro. E se 
quereis ouvir uma realidade profunda, 
- o sac:rürcio pelo ideal democ...""ático, 
na mesma altu;-a em que alguns co
munistas se sacrüicam pelo ideal ma
terialista e a teu, é o caminho da 
>itória. 

No seu nascedouro o C<J«Uruni.smo era. 
uma. idéia. e não um exérci-to, e foi 
vencido por outra idéia, sem qualquer 
fôrça humana, mas uma. idéia a ser
viço do mundo, e pela qual o seu pro
Pl.lg'Ilador estava pronto aos maiores 
~rifícios. 

Diz o Evangelho que Jesu::: foi con
duzido ao deserto, para ser tentado 
pelo demônio, isto é, para que seus 
p1·opósitos sofressem a contradita das 
i::1.clinações humanas. A primeira in
sinuação, através do demônio, foi para 
que Jesus ordenasse às pedras que se 
-.:r::.r..sfo:-massem em pão. Era o des
prêzo à evolução lenta, presidida pelo 
espírito. pela i.!lteligência, determinan
do as grandes transformações em to
dos cs sentidos. Era fugir ao trabalho, 
que muda as pedras em pães, num 
sentido figuradú. 

A resposta de Jesus foi simples e po
sici-,·a: Não só ::le pão vive o homem. 
mas de tôda a palavra que sai da bôca 
de Deus. O pão é uma n:;cessidade 
para o corpo, mas o -homem não é 
sêmen te matéria. Não vive apenas de 
pão, e o pão nã-0 deve ser conseguido 
em luta contra os desígnios da natu
reza. O homem é també.."U espirito, 
inteligência. e comL tal está ligado ao 
poder divino. Pela palavra que sai da 
bõca de Deus é que êle há de trans
formar o uni-verso. e retirm das tre
vas. à lu.z maravilhosa, todos os be
l1zfkics de que a humanidadt: precisa. 

A segunda tentação foi tie ordem 
espiritual. Se existia um Deus, se êle 
era o filho àe Del:.S, que se la.nçass.e 
do pL11ácuio do templo abaixo, porque 
viria de Deus o socorro, como estav.a 
escrito. 

A re<;posta não foi menos sublime: 
a lei eterna era a evoluçã-o. Ninguém 
deveria precipitá-la, nem tentar a Deus 
para que o fizesse. "Está escrito, -
disse Jesus, - não tentarás o Senhor 
teu Deus". 

Yeio a terceira: Tudo isto te darei, 
- disse o inimigo, - mostrando de 
um alto monte todos os reinos do 
m=do, - se prostrado me adorares. 
Atender seria submeter-se iJ. miséris. 
da terra para alcançar o domini.o dos 
ho."'llens. Mas Jesus não veio para se 
conformar com o pecado, e submeter
se ao pecado, mas para vencer o pe
cado, e domLTJ.ar nos corações pelo 
amor e pelos princípios. 

Retira-te, Satanaz, porque está es
crito: ao Senhor teu Deus adorarás e 
só a êle darás culto, - foi a resposta. 

Séculos mais tarde, como os pseu'!ios 
ministros do Deus Vivo adotassem os 
mesmos carn:L."lhos do tentador. 
pr-ocurando dominar, - nãc pela pa
lavra de Deus, mas pelas prisões. pelas 
fogueiras, pelas guerras fr!litlicidas, 
abandonando os pobres, a.os quais Jesus 
votou grande a:feto, pa.ra servirem aos 
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ricos e poderosos, - Sa tar~az voltou 
ao mundo c. of-ereceu aos trabalhado
res, miseráveis e suarentos, despreza
dos e :::bandona.dos por aquêles que re
oebiam dos falsos cristãos tôd.as as 
pompas e rodas as honras, - o pão, 
o domínio dos homens, e :?. posse do 
11niv·erso, da mesmc. maneira que os 
havia oferecido a J•esus: sem Deus, 
sem princípios religiosos, sem resistên
cia às paixões. Como rebanhos hu
manos. 

Como se vê, sàmente pela do;rtri.'1a 
do Evangelho de Cristo se poderá dar 
combate ao comunismo que se apre
senta ao mundo negando a vida espi
ritual, negando :>. existência do espí
rito, cond:icionli.ndo todos os proble
mas da terra à vida maJterial. 

No V1 Congreõ"so Evangélico, reu::ü
do nesta Capital, em maio do conen
te . ano, onde tive oportu.."TJ.idade de 
apresentar '1r:J.a tese sôbre o comu
nismo e a aemocracia, a resolução foi 
unâni...T.ie: não havia necessidade de 
combater o comunismo, mas simples
ment€ pregar com intensidade, por to
dos cs recantos, a · doutrina cristã da 
existência do espirito em luta contra 
a matéria, a doutrina divina da au-· 
to-determinação direta do homem espi
ritual com o .seu Dew;, sem qualquer 
interferência humana, pois onde tais 
dout1·inas são pregadas com insistên
cia não e:ll."iste clima para o comunis
mo materi·alista, mesmo que ele se 
apresente dizendo que não combate a 
religião, nem pretende subvencionar a 
propagand.a dos sem-Deus, como fize
ram na Rússia. 

Erram aquêles que a.c:redi~am terem 
os tra~balhadores brasileiros propensã,o 
para o comur.ismo. Não existe gente 
melhor que a nossa, cujo espirito re
ligioso, embora desorientado, ainda lhe 
dirige os destinos. 

Santos é uma prova concludente. 
Estouraram ali as greves. Um pu

nhado de inconsciêntes pretendiam 
impõr ao nosso pais urna decisão con
tra a Espanha, quando o caso dessa 
nação pendia de solução de:mocráti
cs na sociedade das Nações Unidas. 
Visto que nosso país não podia, iso
ladamente, resolver a situação, bem se 
percebia que se tratava de um mo
vimento internacional para forçar as 
nações a fazer a vontade de um gru
po ao qual estavam entregues, em 
tôda a parte. os. serv"içcs portuários. 
Sem dúvida, se tratava de um complô 
internacionalista. 

Pois bem. Aii estêve o Sr. Minis
tro do Trabalho, Dr. Otacílio Negrão 

de Lima. Visitou os portuários, con
versou com êles, penetrou suas· casas 
e seus tugúrios, falou às massas, no 
sindicato. Um grupo. dêsses que des
conhecem as normas democráticas dos 
pafses civilizados, que não respeitam 
as autoridades de sua terra, porque 
não a reconhecem como sua pátria, 
tentou perturbar a ordem, mas a 
grande maim·ia mostrou que era bra
sileira, que recusava o internaciona
!ismo, que colocava o Brasil acima de 
suas paixões. 

O resultado não se fêz esperar. Es
tive em Santos. Falei aos brasileiros 
que não trocam sua pátria pelas ofer
tas de pão e sem religião. Confiavam 
no Ministro do Trabalho e confiavam. 

·no Govêrno do General Dutra. Es-
tavam prontos a trabalhar. A visita 
do Ministro do Trabalho tinha muda
do por completo a situação do pôrto 
de Santos. 

Desde que os govêrnos entendam 
que o trabalhador precisa de boa ali
mentação, precisa de boa casa, preci
sa de assistência completa à saú1e 
déle e da sua famllia, precisa de edu
cação, - e são imbecis ou traidores 
da nação os que ignoram, ou fingi
rem ignorar, que deLxar na miséria os 
oitenta por cento ãos que trabalham 
no Brasil é um suicídio coletivo :la 
raça e da nação em beneficio do lu
cro excessivo dos apátridas, adorado
res do demônio ao qual Jesus Cristo 
venceu, - desde que os govêrnos en
tendam essas verdades, estará de uma 
vêz pa:ra sempre resolvida a questão 
do comunismo no Brasil. 

Fortaleça o Sr. Presidente da Repú
blica o seu Ministério do Trabalho, 
para que as leis da Consolidação se
jam cumpridas, e verá o fantasma do 
comunismo afastado para sempre. 

Conta-se que uma estudante estava 
em seu quarto. debruçada sôbre os 
cadernos, quando, de repente, ao vol
tar os olhos para a parede, contem
plou uma gr::-.nde borboleta negra ali 
fL'{ada. Àterrorizada, apenas pôde 
gritar, escondenó.o o rosto pa:ra fugir 
à aparição. Quando sua mãe cllegou 
ao quarto percebeu, e . explicou-lhe, 
Que se tratava da sombra de uma 
toalha, pendurada ·no mancebo, entre 
a luz e a parede. Havia dois recursos 
para fazê-la desaparecer: apagar a luz 
ou retirar a toalha. Sem luz não se
ria Possível estudar. Não havia co
mo divergir. O ca1nin.ho i:mi.co eTa a 
retirada da toalha. 
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O comunismo, nos países cristãos, 
nãc é uma causa, mas um efeito. Re
tirada a causa, o efeit-o desaparecerã. 
.lVJ:as a causa é por demais complexa 
:J:: integrada por uma série de fatores 
interdependentes, cujo estudo precisa
mos fazer, pelr um desencargo de 
consciência, no cumprimento de w:r. 
manda:o, embor::t tenha pouca espe
rança de que surta o resultado que 
t.odos os brasile~ros honestos desejam 
since:ramente. Afastadas as causas 
determin:mtes. já n§.o digo do comu
nismo doutrinário. mas da simpatia 

·com o que o CCfi!Unismo tem sido re· 
cebido . nor muitos brasileiros intelec
tuais, teremos três quartos da vitória 
comnlztn.. 

O· n:·ilneiro frttor do comunismo no 
:arasÜ é ~· administ:racãú errada. e ::. 
i:lcapacidade dos podées legislativo e 
exec<!tivo. n2.ra resol"ver os problemas 
das massai trabalhadoras. Numa fase 
de renovação nac:onal. que já está se 
j~rolongando demasiadamente, O pOVú 
volta cs olhos para o govêrno hom:s
to do Gene1·al Eurico Gaspar Dutra, 
e para esta cole::1da Assembléia Cons
tituinte, cc.locando diante de nós o:; 
seus proble1:1as. como a nos dizerem 
na linguagem muda àa Esfinge: D:;
cifr<-l.i-nos, ou vos devoraremos. 

Nm1ca t1vemos uma democracia de 
verdade. Um d'os mais respeitáveis 
m.'2mbros da Co:.:nissfio àe Constituc5.o 
decla!'O!.~, solenemente, que o m~:-.J ~do 
Brasil é moral diferente para o ho
mem: cbil e para o homem público. 

O executivo é el.::ito pelo partido, 
mas, ven-cida a eleição. nenhum co:r.
promisso deve existir para com o par
tido senão o compromisso para com 
o progr::J.ma. Fora dai os go;rernanks 
o são de todo o povo, de todos os par
tidos, para executarem as leis. sem 
faccionismo, respeitando todos os di
reitos e exigindo dos cidadãos todos 
os deveres. 

Ao contrário do que deveria ser, 
quem já não teria assistido os go
vernos transformados em agência C.e 
empregos para os correligionários, 
cancelando nomeações de pessoas dig
nas, para atender a pedidos de com
panheiros eleitorais. modificando leis, 
para introduzir individuas e fa1tores 
no funcionalismo. aplicandD fundos 
:recolhidos por meio de pesados impos
t-os, para favoritismo. ou criando car
gos para indivíduos. ou prejudicando 
legítim<Js interêsses de terc-eiros, para 
beneficio de filhos, netos e parentes? 

Cada vez que um governante mo
difica uma lei, com o fito de atender 

a w:n caso pessoal, cada vez que no 
funcionalismo os àireitos dos a.nt1gos 
e mais dignos é prejUJdicado, para. 
beneflciar protegidos ,cada vez que se 
criam cargos de nomeaçãc liv;re, e os. 
protegidos, crianças às vêzes, tomam 
o lugar ae 1unc10nários ant1gos, que 
ficam com os menores oraenuaos, -
uma onda de revolta, de recalque, âe
l1Um11hação, percorre, com a rapidez 
àe um relâmpago, todos os lares dos· 
desprotegidos, como suplicando a Vin-
gança de Deus. · 

Houve um tempo em que se tornou 
t:r'..su;mente comum uma. frase que 
nos enve1·go:n.hava, porque admitia que 
sb:nent-::. ao estrangeiro poo.eria v1r 
socorro Para as nos.sas misérias: Dei
xa estar: que o bigodudo ja vem por 
ai. Cito esta frase, - e quem a 11.co 
conh;ooe? - com profun-da mágoa, 
pc1·que ela explica o número impres
siom:.;lte àe s1mpatizant-es que o co
munism-o encontrou em noss.as terras. 

Temos um mag1ster10 sacri.:ficiai, 
t:::.!lLo orimário comD secund.árío, pú
blico ôu particular, mal remuner:ul.o, 
C:urante muitos anos, e ainda parca
mente retl·ibukio. ~\. êsse n1agist€rio 
compete inf\:ndir principws cívicos 
r.os brasileiros de amanhã. Durante 
muitos anos a classe do professorado 
':):·!rnãrio .era comnosta de recalcados. 
Viarn as fiL'las dÔs poderosos, dos po
EtiCos, dos p:ot~f;'idos, sairem das es
colas para ccuparem os melhores car
gos .em grupos exalares, enquanr,o as 
pcb:t.··ezinl1.3.S, hlLTTiilhada.s, cu~:vavanl

Sé acs c!1;;ietes de aldeia para conse
gui.:" lugar, enquanto as n1ais dZ:-.S!IJ:-o
~.eg:das sô pod:,am obt~r. oad2ir2.s 110 
lit.o~3.l, inf-estado de male1ta~ e febr~s. 
Pois tem. f:sses tempos passaram, 
de':Yois de 1930. Vieram os concursos. 
:vr:is ainda assim, de quando e!!l quan
do. modificam-se os processos de re
mooão. removem-se protegidas para 
meÍhores locais, crizm-s<: grupos nas 
c:J.pitais. como se fõssem no mterior, 
desaparec·em as cadeiras melhores, e 
por todo c magistério perpassa nma 
onda de indignação. Mais simpati
zantes para os comunistas, ou, ao me
nos, mais el·eitores que. sem serem co
munistas. se \ingam ,depositando nas 
urnas cédulas em favor do partido 
re-volncion.á:rio! 

Verda-de ou não. citam-se por tôda 
a part~ injusticas dos governos, pro
tecionismo desmascarado; campeava 
o câmbio negro de tal maneira que 
<:hegou a não existtr um só :ndivfoduo 
que· não soubc&;e como obtF- gasolina 
a cinco e seis cruzeiros o li.trú. O açú
car aparecia às centenas de sa<:a.s. 



para a venda ilegaL Indústrias de 
tecidos havia que só vendiam desde 
que, por fora, lhes fôs.s.em pagas quan
tias que eram, muitas vêzes, o dôbro 
cio preço! 

Dizia-Se, à bôca pequena, que so
mente os p€queninos eram multados 
pelas infraÇões das leis trabalhistas, 
enquanto o~ grandes industriais opri
miam à vontade os trabalhadores. 
Tive amargas experiências neste ter
reno pantanoso. 

Não critico os governos, nem mesmo 
os anteriores, que deram lugar à re
volução de trinta. Vi homens hones
tíssimos à testa da união, dos Estados 
e dos municípios. Verifiquei, algumas 
vezes, - e até num c:1so em que fui 
sacrificado pelo fato de pretender de
fender a vida de duzentos wenores 
obrigados a trabalhar dez e on.<:e ho
ras por üia, numa atmosiera em que 
respiravam pó de fibr:ts o dia inteiro, 
- verifiquei que o emaranhado era 
tão grande que eu mesmo teria que 
praticar injustiças, ou demitir-me do 
govêrno. se fôss(~ arrastado às injun
ções c:riaãas pelos ma1JS h.:ibitos po
líticos em que temos vivido cêrca de 
cinqüenta anos. 

:i'.bs náo há dúvida. alguma que 
foi e é êsse est.~.do d·e coisas oue ·v-zm 
criando o recrtlac:e e a revolfa entre 
os brasileiros. c.e· maneira tal que nin
guém pc6e calcular os re~ult::tàos que 
nos ad:virão no porvir. Mas está es
crito na Palavra de nzus que a injus
tiça ab::te as naçõ2s, e a justiça :?.S 
exalta. 

A po!icia tem sido o out1·o fator de 
comunismo no BrasiL 

Criada para proteger o cida-dão, n-::m 
sempre a polícia tem cumprido o seu 
dever. Instrumento d.:; p-ers·eguições 
políticas. quando os hrrbeas-cc;p'l:,s 
aco:mpanhavam os detidos, na via 
crucis, de prisão em prisão, céiUlas 
danteEcas foram d·estruídas em trinta, 
sepul:tando. na noite do passado, as 
lá.grimB.s. os anseios ~ os sofrimentos 
de muitos q1:e se levantarão no Juízo 
Final pa:;:a depõr contra os covardes 
que se serviram da fôrça para hu
milhar e uerder a filhos da m s::::1a 
pátria. · 

Infelizmente, entretanto. enquanto 
para os criminosos sentenciados. se 
abriram, de par em par, as portas d:2 
regeneração, nas penitenciárias. pa:ra 
os infelizes sem culpa formada. víti
mas da perversidade de verdadeiros 
filhos do diabo, ainda oontinúa o 
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drama que a pena vigorosa de Castro 
Alves escreveu a respeito dos escra
vos. O brasileiro, principalmente 
aquêles que se sentem desamparados 
da proteção de amigos influentes. sen
te-se um ser desprezível, sem garau
tias, um pária no meio da sociedade. 
Eu mesmo tive sempre receio de sol
dados, e as reações tremendas, que 
muitas vezes brotaram de meu peito 
contra a opressão do brasileiro pelo 
brasileiro, não era mais do que um 
recalque que explodia inesperadamen
;;e. 

Moço, de vinte e dois anos, ao pas
sar numa garage de um põsto policiai 
de minha terra, presenciei cêrca d~" 

dez soldados espancando bàrbaramen
te um homem estirado no chão. Gri
tei como um louco, e quase fui le
vado ao mesmo suplício. 

Numa cidade do interior, em plena 
rua, em frente a urna casa onde se 
encontravam o juiz cie paz, um médi
co e um advogado, presenciei um sol
dado pisando e espaldeirando um po
bre trabalhador. Pasmado. por ver 
que ninguém reagia contra o bn1to, 
fiz o meu protesto, recebendo mais 
t:::.rde :::. visita do policial que me pe
dia contas, ameaçando-me de prisão. 

De outra feita tive que chamar à 
janela um titular da Justiça. para 
ve1·. do próprio edifício da S:;cretaria, 

-um.::L me:ni..Yla.. Q.e nouco mais de dezes
·Seis anos, empurra,da a sopa:pos pela 
perta ds.. pri·ão :? ... dent~o. qua.nd.o .eu 
exercia o meu m::mdatu de deputado, 
na legislatura de 1934. Uma pessoa 
de minha iamília, alto funcionário 
!T:."J~n:~:p2l. çu? 2té hoje sofre uma 
.:LnQ"ú..:;tiu. mortal embc-!"a àiversas vê-
6CS promovido, foi atirado num cár
t:ere imundo. com mais dcze pessoas, 
transferido depois para outra prisão, 
,;aindo do carcere enfermo, sem nun
c:::. ter sido ouvido pelas autoridades. 
Um colega àe ministério, evangélico, 
aquí bem perto. foi preso, sem saber 
por que motivo, e apanhou bolos nas 
duas mãos! 

Numa cidade onde exerci cargo pú
blico. um trabalhador, empregado de 
um funcionário da policl<::., quando 
reclamava em juízo contra o patrão, 
101 preso, por dois agentes, sendo in-



formado, que era criminoso em Mi
nas, na cidade de Varginha. Da pri
são foi conduzido ao hospício de alie
nades, porque enlouquecera, sabe 
Deus por qu'=:! 

Feito o inquérito, informaram que 
- a prisão, na véspera do depoimen
to em juizo, durante o qual o advo
gado informara que o reclamente era 
crL.-ninoso em Varginha, - se dera por 
:1meaças à viaa do empregador; que 
na realidade, telegra:aram para Var
ginha, e viera a informação de que 
era criminoso li, mas, solicitado o 
mandato, verificaram que o mandato 
de prisão não existia. Qualquer crian
ça di!·ia que somente uma denü.ncia 
poderia levar a polícia a realizar es
sa prisão, mas nunca se soube quem 
fêra o .:l~nunciante. Resultado: uma 
mulher e algumas crianças miseráveis 
com o pai adoentado, - Deus sabe 
pc·r que. 

K2.o 1'az muito tempo fui ver .um 
trabalhador, honesto, conhecido co
lnG tal, que havia sido cl1arnado a um 
pôst-o po:icial e d" lá voltara sem fa
la. es';Ja.Dcado e ferid-o, Dêi as provi
àônci<;s j<.mt::> às autcridades mas não 
ccl1SCgi.~i n1éàico of!cial pa1·a exami
ná-lo. nwr.s.:J.dei cllarnc.r um faculta
tivo c:ue -veriiico1.1 o espancamento, 
deu a lnudo, cuja firma fci reconheci
da. Levei o fato :::.o conhecimento de 
qc~en1 pod2:-ia castign..r os espancado
res~ l':o.!:1ci·n p:-cho e cristão. explic:::tn
do po:rnl.encrizadamente os acontzci
n:.cr1tcs. ...'\.cusudo por haver furtz.clo 
U!:a ts!~r:o de t::m freguês, p:rentende
r3.rn ~:·ranc~r-lhe a confiss~o de ma
~ci~n ;::rutal, Elas, finalmente, o ter
no hc. v! a sido leva à o por engano à 
c2.sa de Lema familia de alta respon
sabiliC:::'.de soci<,l, que mais tarde o 
c!c\·o:veu. documentanC.o o extravio. 

Pois bem: a despeito àe haver sido 
Cietcrminado um inquérito, de esta
rem por m:.-n arro!adas as testemu
nhas. - nunca o espancado foi cha
mado p2.ra depõr, e não sei onde foi 
pa:::ar o processo, tão honestamente 
determinado pela autoridz.úe que me 
atend'"u, chegando a ponto de me te
legrafar. em prova de sua lealdade, 
informando-me de que o inquérito já 
fôra ordenado. 

181 

Fatos como êstes às dezenas nas 
grandes cidades, sem contar outros 
que se dão de modo diferente, por 
meio de extorsões, <:amo os jornais Já 
têm publicado, até com informações 
das próprias autoridades. Se não 
existe comunismo nas cidades do in
;t:;-ri·cr é ·pc·rqu.e não .exist-e·m 111el,a.s 
opressões policiais. Hã quase uma fa
mília, a qual também pertencem as 
autoridades, e uns protegem aos ou
tros. 

Um dla, contanáo a um nobre cole
ga, senad.cr federal, a humilhação 
que eu sempre senti como brasileiro 
em face tias !:ardas dos policiais e dos 
agentes de policia, hu.'nilllação que 
me levou muitas vezes a reacões em 
fa"Vôr dos oprimidos, confesso:.Í-me êle 
que também sentira a mesma influ
ência e:m sua vida! 

Conheço diversas autoridades do 
Rio e um grande número de outras 
em S. Paulo. Dou honestamei:ite o 
meu testem1.mho a respeito delas. 
Muitos são cristi;,Çs c católicos pra
ticantes, incaps.zes de pexmitir um 
ato de covardia daqueles que se va
lem da fôrça p:;,ra oprimir aos hu
m.!Ide.s. JI/Ia.s, a verdade é que estes 
fatos lhes e.scaoam. sendo muita.s ve
Z2s iludidos. como no caso que eu 
citei a respeito do pseudo criminoso 
em Minas, que foi recolhido ao hos
pital C. e loucos. 

Lamento ter que :n:J.rr::.r ê.sses fatos, 
ma.s o faço por dêVer de patriot:..Smo. 
C2.ca. acontecimento dêste QUê se ve
rifica leva a todos os lares h<:mildes 
a consciência de que o pobre é um 
apátrida, qne para êle a Nação é l::'la
drasta. DestrUir o sentimento ~le 

ccnfiança que os brasileiros deve1:1. 
tt:'r na.s autoridades é o maior crime 
que se pc.de co~eter à sombra :ic 
car~o público. E êste crime leva. 
à sua culpa o de;;envolvimento as
sombroso dos simpatizantes do co
munismo em nosso Pais. São os re
calcados, que outra. esperança. não têm 
senão a. mnrsão de poderes. 

Durante seis meses que chefiei a 
Sub-delegacia do Tr.abalho em San
tos, tivemcs para. mais de vinte litf
gios entre sindicatos de empresarlos 
e empregadores, para aumento de 
salários. Ha.via ali um delegado re
gicna.l de policia, Dr. Afonso Celso 
de O. Lima e o delegado de Ordem 



Política e Social, Dr. Carlos Eugênio 
Bitfencou:::t. Nunca soube de uma 
prisão de · operário, embora vivêsse
mos em estado de emergência. Tra
balhamos juntos na solução de toã.os 
os litigios. Eram delicados, tratando 
os trabalhadores como se fõssem a . .'ni
gos. Nunca apercebi-me de qual-

, quzr gesto dêle,s que fõs.se menos de
licaà.o. cu im;Jerioso, mas ne.sses seis 
meses. todos os litígios se resolveram 
pac]iican1ente, sem greve de qualquer 
espécie. ainda que pouco antes da 
minha chegada houvesse estourado a 
greve do~ portuários. 

Embora essas duas autoridades ti
vessem que determinar a mi:nha pri
são. ;)CJr ordeP.:l elas autorid2.des mi
l.:tares. - prisão de quem mais ha
via lutado pacífica e vitoriosamente 
cont:::::t o comunismo em Sa.nto.s, pri
sãc com que o Govêmo do Sr. Linhares 
excelente serviço prestou aos comu
nistas. - posso assegurar que. com 
aut.cridades dessa ordem. - e como 
outras. que foram mandadas para San
tos d:?;Jo:s delas, - o comunismo não 
terá tant.os simpatizantes, como vem 
aco·ntecz:1do ultim:;.mente ~ 

Para os romanos o cidadão era sa
grado. Um régulo qualquer que es
pancou o Apóstolo Sio Paulo. obreiro 
ãesco11hec:do e de::,protegiào, ficou 
todo t:rê:nulo de pavor ao saber que 
se tr::::av:: de um cidadão romano de 
Tarso. na Cilícia, emb()ra fôsse ju
d2u àe o~igem. 

Nós, brasileiros, cristãos d~ todos os 
credos. queremos lutar contra o co
munismo. mas idéia co·!:!.tra idéia, res
P2itando no comunista o cidadão bra
sileiro. mantendo 2.. sua integridade, 
porqU·2 qaando um b1·asilêiro é fusti
g3.do nz..s faces. p~r uma pessoa rev~
tida de autoridade, é a raça inteira 
que é fustigada, humilhada, recal
ca.da, envilecida. 11: a bandeira au
riverde que é enxovalhad!L! 

Enquanto {;Omba.termos os comuniS
tas pela pregação, pela idéia, deve
mos enviar. ao Sr. Presidente da Re
pública. um dos homens mais ínte
gros que o Pais conhece, cristão, in
capa.z de consentir numa opressão 
em desrespeito à lei e à dignidade 
de seus gov.ernados, - e a toã.os os 
representantes do poder, - um pe
dido em nome de nossa querida terra, 
e em nome do fu.tu.ro de nossos fi
lhes, em nome da religião do Cruci
ficado: que haja um expurgo de tô
à.as as autoridades indignas do cargo, 
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traidores da lei, e criminosos, mais 
dignos de penalidades do que todos 
os comunistas, porque são essas a.u
toYidades o.s responsáveis pela multi
dão de revoltados e descrentes nos 
destines do Brasil. que chegam ao 
avilt:imento de :::creditar que só com 
auxílio estra::-tho poderão ser felizes, 
confo::me a. frase popula.r quç citei, 
e não quero r-epeti:r. 

Por outto lado, sômente a demo
cracia. tem poder para esmagar o 
comunismo. Mas a democracia ver
dadeira. Na democracia todos os ho
me:.s, de.sà.e o ?:residente da Repú
blica ao mais humild:e vaYredor 
d:l.S ruas, se cu::vam diante da lei. 
Burl.aY as leis, trai-las para atender 
,., interê.s.ses individuais. traD..Sformar 
o dinl1eiro coletado por meio de im
postos para beneficio de amigos, 
para criar empregos desnecessários, 
ps.ra ne-gócios inconfessáveis, trama
dos à sombr2.. - ~ traição inominá
ve, r,cs desti::-tcs da Pátria. tão grande 
qua11to os crime.> de traição q11e se 
perpeêram em tempos de guerra. 

O combate <LO comunismo tem que 
ser feito nela imt:lantacão de uma 
d:?mGcr!lc!a- cristã, ~honesta., criteriosa, 
res;>ei~adora de todos os dire'.tos dos 
indivíduos, p~ra que êstes, de boa
lj.1ente. com alegria e pat:ioti~mo, 

ts.n.1bém cbsê:-vem criterios.2.n1e·nte cs 
seus deveres e re;,pcitem os direitos 
[;.ih2:cs. 

A política. - esss. megera sem en
tran~::t~. - se não deseja que o Brasil 
pague com sangue os crimes dos par
tidos. deve s.er exe:::c:da c:m sua 
ú!'li.ca. fina.lid~de. digna e respeitável: 
o bem nacion::tl. Todo o cidadão 
Ceve fazer política digna e e!~vaàa. 

s;om visar o maneio. sem de.sejar re
conl!Je:l.sa de empregrs e sinecuras. 
seo pln..nejar a vir:gz.nça cont:-.a os 
adversários, sem demagogia, ma.;, com 
o firme propósito de admi::-tistrar a. 
justiça. ·Os que conseguem vencer, 
alca...."'l<;am a grande oportunãidade de 
~ove!"nar de tal maneira que serão 
preferi-dos nas eleições. Os que fi
cam na minoria, exercem a missão 
não menos glo:riosa de vigiar e manter 
de::Jtro cios principias democráticos os 
oue estão de cima. vítimas da diabó
Üca te::Jtação de fazerem o que enten
d·2m. seja contra as leis do país. seja. 
co:ntra os princípios da moral. 

O primeiro passo, portanto, na luta 
branc:J. contra o comunismo. é a prá
tica da democracia, o respe:to às leis. 
o afastamento de qualquer detentor 



de uma parcela de autoridade que seja, 
tão indigno do nome de brasileiro qllé 
se va~ha dessa autoridade pa-::a ~1umi
lhar, recalcar e desmoraliza' os seus 
concidadãos. ainda que cst~s sejam 
criminosos. porque para )S é: ci:.:;.:n0SOS 
já existem as sa:J.ções da l·21. 

Estamo no limiar de ur:1.:1. nova fase, 
pois jã percebemos que o üustl'-e Se
nhor Preside:J.te da Repúbd.:J.. r-leito 
por um partido, compreend~. ent:~:e

tanto, que. se ce·\'e execllLJJ· o pro
grama àêsse partido~ não deixa dz ser, 
co:no o é de fato, preside:J.t;e de tcdos 
os brasileiros. 

O se;;undo fator do c:rssc::ne1.1~o d3. 
falange cie simpatizantes do c·~mW1is
mo sm :1ossa ter:a é o c:l~i~::tl!;.;lno. 

Não me refiro ao capitalisl-.üo ho:;.esto, 
pa triàt.ico. cris~ão, que usa os cioi!S 
vinàos de Deus, e os be:1s c.:ro.se:güdos 
cem a cooperação d3. comun:ci.lcle, de 
maneira justa ·2 equitativa. 

S2.o Paulo, referindo-se :i I:;reja, 
ci:sse cue. dentro dela, cada me:~::i;ro 

tem. côrno os :rr...embros Co .~0rpo h.u
II:'•ano, função C.Jfe:·ente. Como, no 
co:-po hun12..~o. todos os me ... u!J.l.·os n2: o 
poderia.m E-er cabeça, porque -então fz.l
t8riam os o:raços e os pés. aãu e pos
sível que, na sociedade ~.[';r~rüz::tC...:t, 

todos t::nhs.1~ a mes!na ~U!.:..•;d J e a 
mesma c~:p.:1cidade. Ent!. .. cr .. a:.:..'c,1. no 
dizer do zne5mo apóstolo, i;odos os 
111e1nb:·os do corpo vivem em estreir,a. 
relaç:lo. de modo que, quando um so
fre, todos sofrem, e todos cooper:1m 
para. a ieliciâade geral. 

O indivíduo capaz de gerir grandes 
il:dúsu·ias. de conduzir homens, te:r1 
u..~a fllllçâo que só êle pode e:-:e:-cer e 
11ão outros, m~.s. como parte da con:~
ni:iade. o f'm precípuo da sua atua
ç.iio deve ser o bem de todos~ ainC.a 
que, dentro dela, ocupe u.tna posit,:ão 
destacada. gr.?.ças aos dons que ncs
sui. 

Dentro dêsse quadro. o capitali:;mo 
se reduz a homens com dons espe
ciais para gerir grandes emprêsas, n~
cessários. tanto quanto os braços para 
a indústria e para a lavoura. E como, 
por um:1 fatalidade biológica, o mi
mero de homens com dons específiccs 
são em número reduzidíssimo, a so
ci-edade prec:sa aproveitar-se dêles, 
dentro das ftL'tlções para os quais e::;
tão preparados, oferecendo-lhes as 
oportunidades do desenvolvimento de 
que precisam. 
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O capitalis:no que -eu co·ncieno é o 
·exnlorador, sem entranhas. filho do 
demônio. sempre pr-onto a impor os 
maiores preços. para ::.umentar as re
servas de rnill15es, ainda que ês5t au
mento vá àetern1ir.::tr o esgotarr.~.cni.o 

das fôrças -e en<rgias dos trat::ui:lo co
res, n:1uitas v2zes morrendo à n.'lü!.güa. 
de P.liinentação e re:nédios. 

f:ste cap:tali.smo. e êst8s capitalistas. 
e:n face dos ensinos do Cristianismo, 
já estão aDtecip::tdamente cond·2nados 
ao fogo eterno, pois são êles os verd2.
dciro~ criminosos e:.1carregados de ar
rastar êste 111undo às trenJ.endas luta-5 
que produzem o materialismo e a im
lJkciade. ainda que ::t;,:Jarentemente te
nh::un religiãc, e b? .. :am i1ipóc1·ita ~ 

i~Y:saicamente r .. os peitos Sio êles 
os qne~ pa=z. :.lbarrot:tr s~;~s :::!.l"Ca~. per-
21j,item que 03 trab~:.lh~dores. co:-1"!0 es
crs:..ios. fiquem ao pé do ter:1 •Jlt for
ja oito horas po!: Ci.::-!, p;1~c~ mrJs 
duas ou três nos estribos de.:; vL1~.1des~ 

pa!'a dorn1ire1n d·::pois ::111 ~3:,:c:·g~1.S, 

senJ. :.:lilnentaç::io suficici1te. se:1.1 recnr
scs 1:a:·a pagar os remédios .!2-.1'13Sl
n:::!.s Clüe nutres desahnados pro·i...I:. ... '"·:Tl, 
v.e!1Cio. muitas v~zes. n.1o:rc:r a :'~!.!.1:::.. on 
esp0.sa.. à n1ü;~~;ua! po:::que lhe.s f:Jt3.n1. 
n1éàicos e drogr!s. 

E enqun.nto isso acont·::ce. :10 r:n1 do 
ano. ::! d-espeito d2.s c:·i!T!:..nc3~s rnn.no
Cras para esco!1àcr parcelas. vs ~~~c!"cs 

Qt~e :.:.pa!.~eccrn sftc~ 21:1 ce:-tos c ... :.~cs. de 
oito a dez vêz~s n1~iores c~o (11.!'2 as 
qr .. :::.!1ti::s emp:::-:gadets e::11 saiir10s. L:::.
Q~·õ:s e so:1eg:ador-es d~ imposte~_ ~l

gU!1S clêles. 111erecir~..n1 n:::üor ·se v é r·Ldad.e 
je[iiciári:. do que cs pot;:es la~~·õ~s d~ 
ca'í.7?tlos. p~ra os quais hã t;;:.:nto em
pe:J.ho em os p~cnc:er ! 

Dê3se.s capit:..1lists.s. - os :n:J.:o:-es 
i:'li:'D.igcs de. pit!."i3.. apátrid~s ~~-...~cét::t. 

pa!" qt'i·e só possuem um deus - o be
zcr:-o de ouro, - já fz.lou o "::.:ló2t<Jlo 
S. Tiago. e1n su9. cn.rta à Ig:rej;;. C::is
tã r.as:::ente: 

Eia agora, ricos, uivai e p;·an
teai. por t'ossas misérias. que sà
bre vós hão de vir. 

As vossas riquezas estão apodre
cidas. e os vossos vestzi<os P..stão 
comidos rie traca. 

O t·osso o?Í.ro e a vossa prata 
se enterruiarc.m, c a sua terr;:.qera 
C:a.rá testemunho contra vós. e co
merá como fogo a voss-1 cc:rne. 
Entesourastes para os últimos dias. 

Eis que o salário dos trabalha
dores que ceifaram, as vossas ter
ras, e o qua! foi por vós c!.iminuiào, 
clama contra vós, e o clamar dos 



que ceifaram entraram nos ou
vidos do Senhor dos Exércitos. 

DeleitOsamente vivestes sôbre a. 
terra, e vos deleitastes, cevastes os 
vossos corações como num dia de 
matanca. Condenastes e matastes ao 
justo é êle não vos resistiu. <Nota 
de transcrição: matança, por meio 
da escravidão, forçando o trabalha
dor a e:;;:aurir suas fôrças,sem lhe pa
gar o suficiente para alimentação 
e tratamento, repouso e restaura
ção das energias.) São Tiago, 5:1 
a 6. 

Também nosso Senhor Jesus Cristo 
já designou o lugar que aguarda os 
idólatras do bezerro de ouro. No Juizo 
fina.l lhes será dito, conforme as pala
vras do rv1estre: 

- Apartai-vos de mim, malditos, 
para o Jogo eterno, preparado para 
o diabo e seus anjos; 

Porque tive fome e não me des
tes de comer; tive sêde e não me 
dêstes ãe beber; sendo estrangeiro 
não me recolhestes; estando nú 
não me vestistes enjêrmo e na 
prisão e não me visitastes. 

Então êles lhe responderão. di
zendo: Senhor, quando te vime:; 
com jome, ou com sêde, ou estran
geiro, ou nü, .ou enjêrmo, ou na 
pr~são, e não te serv'i7n.os ? 

E z:~es responder!'!, dizendo: Em 
verdade '~?OS digo, o que ·a êstes pc
que;rinos não o jizestes, a mim. 
nâo o jizcstes. 

E êstes in'io vara o tormento 
eterno e os justos para a vjda 
eternrz. S. Mateus, 25:41 a 45. 

Entretz.nto, se queren1os evitar que 
cr22c3 a falange dos simnatizantes do 
cc!".:.lÚnis:no, é p:reci.so, allte.s que o 
Deus Onipotente cu•'"Pm sua justi
ça, medidas rigorosas para que êste 
fator de recalque seja afastado d2. 
nossa deJ.T!ocraci::t, que o nã() pode su
port::.r nem tolerar. Importa que o 
govêrno deite a mão i! gola. de todos os 
sonegadm· c s de impost0s, de todos os 
traidores de nossa legislação, daqueles 
que fazem dos cargos públicos opor
tunidades para negociatas, que se man
ccmunam com os poderosos para ga
rantir-L.'les a impunidade, que se se:::-
vem dos altos cargos para decretos e 
porta1·ias visando negócios de vulto, e 
protecionismo de amigos. São êsses cs 
grandes traidores do Brasil. Deitar
lhes as mãos à gola e levá-los às pe
nitenciárias, para as celas de ladrões 
de cavalos, eis o remédio, heróico e 
necessário, para salvar o Brasil do co-
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munismo, pelo menos do comunismo 
sh-npatizante, cujo slogan, tão humi
lhante para nós, que ainda outra vez 
não quero repetir, revela o estado de 
suas almas. 

Venho, Srs. Constituintes, de uma 
longa viagem. Trago os olhos cansa
dos de vér, os ouvidos cansados de ou
vir e os oL'I).os cansados de chorar Con
templei, ao longo dessa viagem, crian
ças esqueléticas, respirando pó de fi
bras, trabalhando dez horas por dia, 
recebendo salário ínfimo, muna cida
de que fornecia ao estado o terce1ro 
contingente de tuberculosos, (em bru
to e não em percentagem de habitan
te:::) e não consegui libertá-las; vi uma 
grande firma estrangeira entrando em 
negociação e pagando elevada inde
nização a um empregado estável, e à 
puridade me foi dito que o motivo era 
onor-se à assinatura de um balan
cête; vi uma grande turma de colo
nos ,expulsa de uma fazenda do tercei

ro a:1o do contrato, quando o café ia 
dar a primeira safra, porque não ha~ 
•·ia um contrato escrito; vi dezenas de 
casos em que emprega.dores· pagavam 
salários ínfimos e tomavam recibos em 
fôLha, como se os pagassem na ba.~e 

legal; vi dezenas de trabalhadores pas
sando seis meses sem receber salários 
e o p:-incipal dêles recolhido à prisão, 
por falsa denúncia, quando reclama
-va em Juízo; vi esquálidas mulheres 
brasileiras com as cal~e.ças sem cabeJ.c 
de tanto carregar fa:-dos de papelão, 
oito heras à disposição do empr;;gado:r 
multimilionário. recebendo 5::> centa
vos por llora, quando o salário mínim:J 
era de 1 cn1zeiro e dez centavos. Vi 
tudo isso.. e me convenci de que o de
mônio tem muito domínio sôbre o ca- · 
pitalismo, e sõbre muitos homens pode
rosos, que conseguem a diretriz e o 
m::..ndo nos pequenos e grn:YJ.des seto
res d:?.s democracias, onde não existe o 
espírito cristão. 

Temos entreta:1to, un1a grande opor
tunidade: uma Assembléia eleita por 
essa multidão de sofredores que nos 
pede justiça, e no govêrno um homem 
de passado limpo e honesto, em:;;Jenha
do em da1· têdas as suas energias em 
favor de nossa gente. Grande é a nos
sa resnonsabiliãade diante de Deus e 
diante- do Brasil. 

O terceiro fator de comunismo .:10 
Brasil é de ordem religiosa. -~ au
sêr..cia de princípios cristãos, não si:.:
mente determina a imoralidade admi
nistrativa. quando indivíduos sem con
vicções morais o::upam cargos púnli
cos, como também arrasta os oprimi
dos à incredulidade na esperança de 



conseguir melhoria de condiçõ~s ~
teriais com a vitória de tím agnóst.kc., 
visto que, no domínio da relig:ão, so 
encontrou rapinice e opressões. 

Não -são apenas os que mostram 
falta de <:scrúpulos -nos altos .::argos 
administrativos os que conco::-r~m. em 
maior escala, para o descrédito da re
ligião: são também os individuas que 
ocupam os últimos cargos, em conta
to direto com as massas usados como 
instrumento de protecionismo e de ex
ploração. São êles o reflexo da admi
nistração, e ainda que seus super.úres 
hierárquicos pretendam fazer jus~w:>., 

uma trama de tal maneira envo1vente 
se desco'!Jre. sob proteç2o oc11l+.:'l que 
não poucas vêzes os chefes terminam 
por serem julgados Derse!?;ulclor'2s, 
opressores e até desonestos, se de
sejam fazer com que a lei seja cuntpri
da. 

O regime político iniciado en1 1934 
é evidentemente de concordata táci
ta com a Igreja, seja ela catóiic::t, 
seja protestante. Quebrando &. la:.d
dade de ensino a neutralidade no sen
tido religioso, o Est.ado est-end.:;u. pri
vilégios às igrejas, confessando '11ie a 
situação moral do pais reclama v a m·
gentemente a cooperação dos meios 
religiosos. Não se estranhe, po1s, qne, 
conceàendo às igrejas favores c·y1sti
tucio11ais, nos seja permitido recls
ma:::- o que delas espt:ramos. Isto nv-' 
ob!"iga a un1a sé:ie de consid2r~ç~es, 
em tôrno do · probl-2ma espiri tt:al d.rJ 
povo brasileiro, o qual, inft::lizmente. 
não é ns.da satisfatório. 

Entre a Constituinte d~ 1934 P :-, cie 
1946 modifiquei o meu ponto de vi:;ta 
a respeito das emendas reli<;ics::t;:; 
Naquêle tempo minha posição er~ e~:
tremaàa. Cons.idcra v a que 2. (g-ej~, 

C3.tól5·~3. ha\ .. ia falhsào e1n sua I~is

são religiosa, ap-elando ao Podt~:r Le
gislativo sômcnte para impor u.m p:-c .. 
dominio que deveria ser moral, t' Q"Lce 
ela nZ:o l:.ouvera conseguido. Citn do 
nomin:l.lmei1te na Comissão de Ccm.
tituição pelo m€u ilustre e di~U'J co
lega, deputado Adro::>..ldo de M-:sf'jt:lt:::. 
C-osta, devo dizer que modifiquei meu 
modo de sentir por duas sortes d.:- mo
tivos. Realmente o B:rasil est:í. er.t si
tuação moral que apela a todos os 
b:rasil-eiros. conclamando-os a s~ uni
rem para combater os males qu;; ncs 
assoberbam. Ainda ha pouco 0 pa
dre Saboi::. de Meàe!ros publicou nv 
Diário de S. Paulo um artigo intitu
lado País de Catagestes. Deciara 0 
articulista aue não se refere qo Bra
sil, e nem podia ser de outra mal.l.::ra, 
pois não se conceberia que um sa-
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cerdote patricia assim congnominassc 
sua própria terra, como se ao médico 
que diagnostica fôsse lícito humilhar 
ao enfêrmo. Entretanto, algumas 
poucas condigões do artigo se ajus
tam de tal maneira ao povo d nos
sas plagas que vale a pena transcre
vê-lo ao ffm destas considera.ções pa
ra que, ao m·enos n·essas coincidên
cias, :possamos conhecer a situação 
de nossa ge~te. 

Entre as duas Constituintes c0n • 
venci-me de que a Igreja dominant::! 
no país falhou, quase por complP.tv na 
formação dos princípios, funçãa p.rP
cíuua da religião. O número d~ cn
anças nos catecismos revela :> iadi
ferentfsmo religioso dos pais ll,. pel·
centa~em de católicos pratic::>..nvcs ~ 
exígua. O interêsse pelas causas de 
Deus, como reconheceu o mesmo s2..
cerdote citado, encontra-se em nivei 
muito baixo. Jornais para cnanças, 
cue nossa infância devora semanal
mente. nZ.o se preocupam com os p:::e
ceitos da religião, e em muitos dêles 
os contos e historietas atentam ccm
tra tais preceitos. Literatura <"P-~1<:;10-

sa relativamente à nossa popul::tção é 
como S·3 não existisse. Nem 5 por C PU
to de ;:J.ossos patrícios cató!kas co
nh€Cem por uma leitura pess!J,H. o;; 
Santos Evangelhos, - confessa o Pa
dre Rclldden, - confissão, aliás. des
necessária, pois ninguém o con~..~st~. 

Prc-:::u:·ei ns.s livrarias católi:;as um 
dcs seus lin·cs mais preciosos, - a 
Imitaç~_o \le Cristo, - para ·;om,>.r o 
lug~:: de u."1_ exe1~plar que ced~ a. urr.. 
catorlco. e nz.o ~a1s o en-coi~trel. c:.:ul
tando agora ao saber que nosso ilus
tre col2ga, Senador Clodomir c:a:-dcso. 
cheg·.sra ao têrmo de uma ex~e:!e1-:.to;; 

traducão dessa obra piedosa. 
Nossas m::ssas trabal!ladoras ·•iveu: 

à margem da religião. como o Dão 
ignc.Tam qua"1.tos conhsc-2m as suas 
il:.cEnacõ·es. O esoiritismo . aum-:21ta 
a.ssusta .. do!"am-8nte, -p~ra nós ::;~·tst;;tcs. 
que acreditamos na divindade J;; C"·~s
to, p1·incipio fundamental do C:·:!'·J:~. 

nismo. que a filosofi~ espírita repele. 
Por tudo isso. ainda que sofr-'::1<lc ~ 

contradição de muit-os prctest2.:::lteE. 
clleg1:ei à conclusão que dev~!"ié'.n::c:: 

fa-cilitar ao ca.tolicismo os favo:es qc:.e 
pedi?, ao Parla:m-ento. como ensi:la re
ligioso facultativo. assistência is tro
pas e aos estabelecimentos de inter
nação coletiva, e até mesmo, dentro 
de certos lim:t~s. que resguardsm o.:; 
direitos civis da família brasi!e•.n1, o 
casamento religioso com ef-eito.:; civis, 
maic-rmente pelo fato de que ~ais pe
didos eram extensivos a todos o:> c::e-



dos, dentro dos nostulados .::o·,l:;titu
cionais que os reêonhecem. 

O segundo motivo de nossa m·xli
ficação de atitude foi c fato .lt que 
também os católicos, denois das :::n.::~o
ráveis pugnas de 1934, modific.i am 
de atitude para conosco, modifi-:-t,;;.o 
que recebemos p:·azeirosamente como 
sinal de que os ramos divergentes do 
<;:r~stü;nismo, .s~parados por dcsinte
ligenma dogmatrca, poderiam se unir, 
em tôrno dos ideais comuns. como 
acDnteceu nos paises flagelados pe;a 
g~er~a,_ no sentido de preservar o pa
tnmomo da crist:mdade. ameaçado 
pelo materialismo totalitário. 

Nestes doze anos, ao qu0 m conste 
ape!Ia~ . um caso de perseguição aos 
evang·ehcos se verificou, no no:-te ::io 
país, _severamente punido pelas nos
sas le1s. Po.ra mostrar que a m.od;fic"'-
cão foi radical citarei somente dois 
fatos. em paralelo. Antes de 1SSC um 
padre :;~emão, pregando do púlpito 
~a _Bas;llca da Aparecida do Ncrte, 
mst1gou o pov-o a dirig-ir-se ao tem
plo protestante para quei.J:ná-lo, como 
de fato aconteceu. morrendo. :J bor
C:oadas, um cristão evangélico que ali 
se ~~contrava. Um notá1•2, jon12liHa 
~atouco louv~u a selvageria. por um 
aos mmcres. Jornais da canEctJ p::all!!i:
!3., _c_cnsJ"ierando o ato vanci3Jcco uma 
.:.eg1tnna d_efes'l __ das tr::.djçõ1·~ :-~~it_~;~c
sas do p:us. ha poucos ~.1111: 01-:.~rc
~anto. uma. ~o,-.;càn.de de :n~.:~Yi:luo~ vciD 
a Praça Pril,cesq Isabel. em S. Paulo. 
P::tl·a apedrejar o~ mcmb:c,' ele t.nla 
igr~~a ;ocaliza~a naqueb r::~·.<c:a, c;uc 
reauzavam cu.~.tos uo c.. r ~·\··.·r:. Foi!: 
bem: foi o cro~ista católicJ Ô·) ''Esta
do de Sãe: F11u!o". - Sr J P.. -
que::n levanto•1 .q voz contr;l a atitu
àe de seus próprio~ irm·~tos ,jn credo! 

Dou testemunhe diantt ~!'' Deus. 
pela nünha satisfação em v•:l"!~·:c~~r ,1ue 
agors iá é possrvel um ~at.~lndint,?rlt:> 

en"re as a uto•·ld<cdes dos ::=tmos cns
tãos :ii'•.rgen.Ps no terr?no comum 
ameacado pe.cs cxtremis>as de tlJdas 
as terras :-l"ir>f:J·~m mais :~n0ra como 
essa união "'"m ~E to:-n!ln-"'c mnres
sionante nos Estados Unidos, onde a ::.e 
os sacerdotes e rabmos judeus se con
gr:egail"l: para o :OCnefício comU-'11 à pá
tn:a e a hum«mdade. O uc·b!spo ;!.'!.
tólico de Friburgo, na A1e:nanhs. dhse. 
em uma pastm·a, que os dors credos 
divergentes m quE>le pais, sem prévi:':. 
combinação, coioc~ram a 'J',t!'llh' <·ruz 
de C;risto ps.r-:. cobrir o val?.J::> abe-rto 
entre êl.cs ;::elos· dogmas. de Dlodo a 
se es!.,:r.der~>::n ~s mãos e se aj'ld.arem 
mutuan:.;m~.e. Ncs Ellta:.'i . .::. U::-_:.='0s, 
como lemos ua~ "Seleçõ=.:; ' as igrejas 
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protestant~s O.E-ram tíjclos. sinos e · ra
balho a um ~2.-:'re católicJ para cons
truir a igreü nnma penik:;.~rária 

Eis os dois n!:.tivos pelos qa2.i.s na 
Constituinte r:', :946 dei amparo aos 
postulados "':!';gl:.sos, o pr:;.meiro pelo 
interê:sse na~i,.,pa:, que ap~ia aos se.!l
timento::; de pa; rotismo de todos os 
brasileiros. I:J..l iPta contr!3. :1 incredu
lià.ade. e o ;.:gundo, po;qur êss.? en
tcndiment..: entre ramos divergentes do 
Cristianismo r•;rnou-se oo~c;ivel em 
nossas tern.s. em face do. inimigo c.c
mum. - J a tdsmc,. o indiferentü.mo, e 
a quebra do~ ;:or~ncipios e oadrõe.:; mo
rc.is, c;.·m~ Js :JU"'"~ naçã:J alguma no 
mü:ndo pode .>Ul::s1stir. 

Visto. po:-ém. c1<:e uma espécie de 
co::.:co:data ti:ci~a estii. se ··~:rificando 

entre c Est1-io e as Igrei:J.s. cun1pre ... 
::ocs, como l;oglslJ.c.o:res, e '1'io como fi
iis..C.c.::. ·J Q 11 :I.'=-:l~o- C'·edos .su~c'>.:.·-ta., .. 
âs IrÚeÚ:s ; q_;e 'O po.vo brasú~h-o:·po~ 
nós representado, deseja para o Brasil, 
a fim de que possa vencer na dura 
peleja que o espera nos anos porvin
àouros. 

O Cristianismo que vai vence!· a in
cnxj uli~aà·e é o Cl·i::tianismo de prin
cípios, cujo ministério saiba sacrlfi
c:n-se, tanto quanto os apóstolos, e 
quanto os comunistas, defenden:10 a 
doutrina materialista, sabem se sa'::ri
ficar. Não é tanto a questão do dogn1a, 
mas a questão àa morál do d""sm·en
dimento, do sacerdócio. que sDlvará o 
nais do desmoronamento de suas con
~"icções morais e religiu>~s 

Rec::istianizacã.o - é o têrmo us~do 
por eminente esc;·itor católico E' essa 
r.:cristianização ' alvo de todo~ os 
verdadeiros discipulos do Mestre. Mn!!.
n unca a teremos. se não ::ow e~:u pelo 
ministério. pelo sace::dócio. O grande 
p~~~igc de tô.das as igrejas ~resma as 
pagãs, reside no fato de se t~·ansfor

mar o seu ministério, o seu sace'"dót;i.ü, 
em' mercenarismo. Sacerdote, - o que 
oferece s::.crificios, - é, por natureza 
do ofício, o que também se sacrifica 
pela causa que defende. Na frente 
C:êles estão os Pedro. os Paulo. os 
Ambrósio, os Vicente de Pauis., os 
Fr::mcisco de Assis, os D. Bosco e 
·ts.ntos outros ignorados que dão a 
vida, sem nada pedir em trôco, sen5.o 
o beneplácito de Deus. Minis:,ros, am 
da pela fôrça do têrmo, - são os qut 
servem. Entre êles encontramos os &. 
têvão, os Barnabé, os Livingstone, os 
Paton, as Nigthgale, os Niemoeller, e 
tantos outros, desconhecidos em nossss 
terras, porque os evangêlicos preferem 
fixar sempre no painel dos corações 
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exclusivamente a pessoa de Cristo, 
porque os outros, ainda que grandes, 
não passam de meras cópias impred
sas do Divino Mestre. 

Quando, entretanto, ministros ou .sa
cerdotes, deixam de o ser, para se 
tornarem apenas mercenários, empre
gados da igreja, vivendo pelo salário 
que re-cebem, sem amor às almas, -
dêles nada mais se pode esperar do 
que esperariam os apóstolos do sace:::-
dócio de Judas e de Simão Mago! Não 
somos nós, mas é nosso Senhor Jes•js 
Cristo quem apresenta os caracterís
ticos dos verdadeiros apóstolos, os úni
cos que têem poder para incutir nas 
almas o amor e temor de Deus, e 
comunicar-lhes o ve:ro batismo do E:;
pírito Santo: 

Ninguém pode servir a dois se
nhores, porque há de odiar um e 
amar o outro, ou se dedicará a 
um e desprezará o outro: nã.O po
deis servir a Deus e às riquezas. 
Buscai primeiro o reino de Deus e 
e sua justiça e tóàas as COU3<1S 
vos serão acrescentadas . 

E indo pregai: E' chegado a 
vós o reino dos céus. Curai os en
fermos, purificai os leprosos, res
suscitai os mortos, expulsai os de
mônios: de graça recebestes, de 
graça dai. 

Não possuais ouro, nem vrota, 
nem cobre nos vossos cintos. 

Quem não toma a sua cruz e 
não segue após mim não é àzgno 
de mim. <S. Mateus.) 

Dir-se-á que no ministério desse 
tipo exist.em pouc·os, quer no seio ão 
catolicismo, quer n<> seio do protE'S
tantismo Mas a verda.de é que um 
Oristianismo com ministério difer:mt-e 
não pode apresentar-se ao mundo co
mo a religião divina daquele que deu 
a sua vida pela salvação do munào. 
E' exatamente pela falta de ministé
rio dêsse teor cristão que o mundo 
se encontra em caos, e Iniserávels 
guerras. E' por falta de um ministério 
do tipo de Wesley, do Arcebis~o de 
Braga., d. Frei Barto1omeu dos Már
tires, ou do Bom Bispo, de Vitorr Hugo, 
que o comunismo aparece como pre
tenodendo ven-cer, ·ande os cristãos pa-

, r.ecem ter falhado. 
Há. poucos anos uma congr-egação 

religiosa pretendeu U.."n empréstimo de 
quarenta mil con;;os, ofere<:endo, co
mo penhor h::;>otecário, bens no va
lor de duzentos mil contos, que 11o_;e 
devem estar valendo um milhão de 
contos. Mas a renda brutal dessa for
tuna nino-o-uém sabe p.ara ond-e se en-

caminha. No México as igrejas che
garam a possuir mais de dois tê-:-ços 
das terras do pais. 

Nosso povo precisa de religião. Se 
tôàas as igrejas cristãs se congregas
sem numa luta chica. nu..>na cruzada 
santa contra a mentira, contra o l.:l.~l

tério, cont:-a a jogatina desenfreada. 
cont:ra a exploração dos cargos públ«::os 
para favores ilegais, contra a prr.stí
tuição, talvez se conseguisse mais d0 
que impondo ao Parlamento medidas 
que mais revoltam ainda as ma~S<l.<:;, 

que sofrem exata mente a conseqüêr:.
cia da falta de princípios religbscs, 
que lhes não souberam incuTir. 

Também precisamos compreender 
que no Brasil existe mais superstição 
ào que religião, mais idolatria do que 
culto espiritual a Deus. Bergier. ps.
àre e teólogo-dicionarista, ensina -
aliás d-e a.côrdo com a doutrina ;:>nra 
do catolicismo, - que a ima-gem ape
nas serve para elevar a mente do .~ren
te para o objeto do culto. Acreciitar 
que existe na imagem um e51)irito qu~ 
entende. que ouve, que responde, tr~

butando a ela diretamente o culto. é 
pura idolatria. Acr-editar que no mila
gre, a graça é concedida pela ima~em. 
e não pela pessoa qu-e ela represe~w., 
é superstição. Assim o explica Ber
.gier. 

Entretanto, até nas altas cama-das 
int•electuais, milhares de brasile:ros 
a-tribuem a certas e determinadas ima
gens os milagres. e falam com elas sem 
s-equeT se l-embrarem da pessoa que ç~as 
representam. Consagram o Brasil. -
não à Virgem Maria, mãe de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Seria, a meu 
vêr. um êrro teológico, (~ois todos de
vemos seT consagrados ao Filho cte 
Deus) . mas seria um êrro teológi·:::o 
apenas. Entretanto, para toõ.o o povo 
do Bras4 êle foi consagrado à ima
gem que se encontra na Apareci-da do 
Norte! Aquela imagem é, para milha
res e milhares, a padroeira do Brasil, 
e não a Mãe de Jesus. 

Lendo com va.gar o discurso do papa 
reinant€. dirig1do ao Congresso Eu
carístico de São Paulo, poderemos àe~
cobrir o que poderia estar pensando 
aquele ilustre prelado quando fahYa. 
o mais importante daquele concbl.ve: a 
consagyação à i1l"vagem trazida de Gua
ra tinguetá. 

Se alguma causa podemos pedir às 
igrejas e espe:rar d-elas, depois dos :!3.
vores oue lhes con-cedemos, é 1h'U e:s
fôrco ir..g.ente para cumprir a von:ade 
do ·saudoso D. Sebasti2.o Leme. pri
meiro cardeal do Brasil. Dis:e êle, só · 
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haveria f-elicidade para o povo brasi
le,ro no dia em que existisse um Ko·:o 
Testament-o em cacU!. la::: e nas mã-:-s de 
cada aluno das escolas. Re-ceber dos 
Evangelhos a mente de Cristo. a pu
:::eza do seu ca.ráter, a ética. protunda. 
de seus ensinamentos, as verda.des 
;;:anscendentais de suas parábolas, fa
milia:iazar-se com essa 1-eitu.:-a, dia. 
após dia, id-entificar-se com a moral 
singela dos seus ensinos, e com a V:ci:;. 
:ransbordante à.o Sermão da M::m'ús.
:11-:.a, é t:-ansfonnar a mentalidad-e de 
:un povo. Ou êsse remédio, ou nunca 
a nossa mentalid$de se transformar:i! 
Ass~m acreditava também São .leão 
Crisóstomo e S. Jerôni-mo~ nos p::·i
meiros sé<:ulos da cristandade. 

ES'vamos jcgando uma tremenda cQr
:.::da; demos às i;;rejas o que foi 1:e
Cido. Esperamos que elas noo dei;ol
·.•am um povo profundamente crisc!:'.
::izado em sua, moral, em seus ~oo·tu

mes, em seus princípios. em sua vida. 
:\'Ias se elas falhare-m ·não há es:J~
:::a::::ça! O Brasil segui:-ã a d-errc<:â·d3. 
dos países qu-e se precipitaram na in
Cl'edulidade e no materialismo. 

Quanto ás igrejas -evangélicas tam
~ém es~er.amos que elas respondam às 
cc11Cessoes constitucionais ·ainda aue 
::::ão as ten ... 'J.am pe·d:iJdo, empr-ega ri' do 
o seu potencial de quase um mlhão de 
membros na no~sa luta convra a dis
solução àe costumes, dissolução que 
ameaça o mundo inteiro. E' vel'd::tde 
que por tõdas as cidades, em todos os 
seus templos, todos os doming-vs se 
reunem os evangélicos grandes e 'pe-
quenos, para o estudo da Palavra Di
vina; é verdade q1!e n-essas igrejas se 
t.:'a ·.ra uma luta tremenda contra o al
C!JOllsmo, contra o jôgo, convra a rr;;n
:.Jra, no sentid-o de dar homens ín
teg<·os a<;> país; é verdade que suas ca
sas publlcad-oras distribuem tôda a li
teratura que podem obter para for
maçã'? de carãte:t: das novas gera;'ões·, 
na tnlha de S:rru.les. Mal'den, Fagu.çt 
e outros autores, célebres; é verdade 
que. seu~. :Rastores já entraram p~las 
pemtenc1anas, arrolando homens en
dureci'??S· que pr~ferem a pregação 
~van.g:ehca ao nto católico, como 
,.a.~bem, nos Estados Unidos, mu:tos 
que falharam, dentro do protestantis
mo, preferem o rito católico ao da.s 
jgrejas onde foram cria:dcs. Tu.do isso 
é verdade, mas temos que pedir aos 
evangélicos, no serviçO da Pátria, al
guma cousa mais: que vejam com sim
patia o,s outros ramos da cristandad€ 
e cooperem com êles, onde possível; 
como os pa..dres e judeus cooperam com 

os pastores protestantes, nos ;Jaís·es 
evangélicos. 

Muitos dirão que não são chamados. 
rr...as os tempos estão mudados. EX:!·~s:
à.sticGs ca:oolicos de grande va1or mo
l'al estã-o prontos a coo1)erar, no b::m 
comum. com os evangélicos. no se:->'iço 
da pátria brasileira; e os governos, d8. 
União e dos Estados,. já compreenci·e
ram que vincular os ramos do 
Cristlanismo, no terreno comum. é o 
m-eio pcderooo para a recristianização 
do Brasil, enquan~o que as retaliaçõe-s 
mútuas, as lutas e p-erseguições, as rc
c::-iminações só contribuem para a vi
t-ória da incredulidade e do mater:a-
lismo. .. 

Temos focaiizado os três fatôres dO 
comunismo no Brasil e nos países on
<ie a educação cristã se manife$tou 
impotente em face do a.gnootid.;mo: 
os n"aus govêrnos, com seus agentes 
mç2.pazes, em prejudicial contato com 
o. p::vo; o capitalisn1c de·monía'Co, e a. 
relig:ão tradicion::tl. Eem ccnviccões 
pessc2.ís. E ligeiramente mostramos-. no 
m.esmo tempo, os corretivos q'.le -2;;:-es 
males exigem. Mas nunca percsmos 
de vista que nosso fra.casso ê estrita
mente mo:::al, d·ependendo das igreja<::, 
e dos govêrnos, na observância dos 
-;Jreceitos mcr.1is <h religiã,o cristã o 
~·eerguímento social e politicQ de nosso 
povo. 

Em tem·po oportuno fortificarem:Js 
as emendas que, a nosso vêr, facilit~·-~!'l 

a nessa luta bran.ca e c:::ist§. contr.<t os 
erros do comunismo. e apresentaremos 
o~ documentos aos quais fizem-os re:fc-
1-encia nestas constderações. 

O SR. PRESIDENTE Está 
fil:.cta a hc1·a do E:·:ped.iente ~ 

Passa-se à 

ORDEJII:I DO DIA 
Comparecem mais 172 Senhores 

Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 
Amazonas: 

Alvaro Maia. 
LeGpoldo PerPS. 
Pereira da Silv~. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 

Ma.galháes Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Doa.rte de Oliveira. 



Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
Nélson Parijós. 

Maranhão: 
Glodomir Cardoso. 
Crep<>ri Franco. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soan~s. 

Luís C:c.!"Val~o. 

Piauí: 
Rena ult Leite. 

Ceará: 
Almeida Mente. 
Osvaldo St.udart. 
Raul Barbas:::. 

Rio Grande do 
Georgino Avelino. 
Dioclécio Duarte. 

Paraíba: 
Janduí Carneiro. 
Samuel Dua,:·te. 
José Jofili. 

Pernambuco: 

Novais Fílho. 
Etel vin o Lins . 
Agamemnon ~'tagalhães. 

Oscar Carneiro. 
Ferrei;:a Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Lauro Montenegro. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Ne.greiros Falcão. 
Viei!ra de Melo. · 
Altamirando Requião. 
Luís Barreto. 

Espírito Santo: 

Atilio Viváqua. 
·Henrique de Novais. 
Carlos Lindemberg. 
Alvaro Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito FedeT.ü: 

Jonas Correia. 
José Romero. 

.. 
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Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivi.er. 
Brígida TilT\lCO. 
l\.figuel Couto_ 

Minas Gerais: 
Benedito Valadares. 
:Rodrigues Seabra. 
Pe-dro Dutra. 
Bias Fortes. 
Duque de :l\'!:esquita. 
João Henrique. 
Cristian{) M2:cl1ado. 
C-slso Macl'1a:io. 

São ?auio: 
Nove li Júr'.io;:. 
Antônio FelicL:.r.o. 
Cés~r Costa. 
Costa Neto. 
Lcnes Fen;az. 
.At.q1~h'1 N~'"""'.,,~i~a. 

Sampaio Vids.~. 
Goiás: 

D?.rio Ga!·dcso. 
C:üado Godói. 
Guilherme Xa vi-;;·.:-. 

Mato Grosso: 
Argemiro Fialho. 
I\!artiniaTlO P ... raújo. 

Paraná: 
Flávio Guilr..aries. 
Roberto Glasser. 
Munhoz ãe J'.l(elo. 
João Aguiar. 

Santa Ga t::trina : 

Aderbal Silva. 
Otacílio Costa. 
Robert,o Grossembacher. 
Rogério Vieira.. 

Rio Grande cio Sul: 

:E:íl·esto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Antero Leivas. 
Manuel Dua;::·!-_e. 
Sousa Costa. 
Mércio Teix-eir;:.. 
Bayard Lima. 

União Democrâtica Xacio·na~ 

Pará: 
Epílogo Campos. 



. . 

Alarico Pacheco. 
Piauí: 

Es:na.rágG.o de ?:·eit.~~s. 

José Candido. 
!1.-de:lmar R-ccha. 
Coel!:w Rod:-igu;o;s. 

~e2-:1a-nc~es Tavora-. 
Pa-alo Saya.sz.~e. 

Beni c-arvalho . 
Egberto Rodrigues. 
Leão Sampaio. 
.... o\1-encar ... ;.raripe. 
Edgar de_ ... ~!1":lda. 

Rio Grande do Ncrte: 
Fcrxei:a àe So14sa. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 

... 4-'dal~e-:to Ribeiro. 
Ve·:·gui!laud. Vanderley. 
Fer:1ando Ncbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
Gilbeno Freire. 

Alagoas: 

Freitas Ca valcantl. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Leandro ?vtaciel. 

Bahia: 
Aloisio de Ca:rvalho. 
Otávio Mangabeira. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 

Esph:ito Santo: 

Luis Cláudio. 

Distrito Federa::: 
Ha1nilton :Ncguei:-a ... 
Hermes Lima. 
JurandíT Pires. 

Ric õ.e Janeiro: 
Prado KeEy. 
Ron1áo Jú:1ior. 
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José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

José Bonifácio. 
Milton Camp-os. 
Lopes Cançado. 

São Pa"!..llo: 

Paulo Nogueira. 

Mato Grosso: 

João Vilasboas. 

Santa Catarina: 

Tomaz Fontes . 

Partido Trabalhista Brasileiro 

DistTito Federal: 

Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Seg.adas Viana .. 
Benicio Fontenele. 
Antônio Silva . 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 

Lerj S.a!l tos . 
Ezequi~l Mendes. 

São Paulo: 

Guarací Silveira. 
Romeu Fiori. 
Berta C.ondé. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho OliveiT"a. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 

Batista Nr::to. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Sil.,.a. 

São Paulo;_ 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Ç"'i:res de Brito. 

PJ.o Grande do êlul: 

Trifí:no Gorrei:l. 
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Partido Republicano 

Maranhão: 

Lin'o Machado. 
Sergipe: 

Durval Cruz. 
Minas Gerais: 

Dani-el Carvalho. 
· Bernardes Filho. 
M~rio Brant. 
Artur Bernardes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Gea:rá: 
Olavo Oliveira. 
Alves Linhares. 

Bahia: 
Te{)dulo Albuquerque. , 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE Con-
tinua em di&eussão o projeto da 
Constituição. Tem a palavra o Se
nhor Manuel Duarte, primei'l"o ora
dor inscrito. 

O SR. M...<\NOEL DUARTE - (Lê 
o seguinte discurso) : 

Sr. Presídente; Srs. Constituinte:::: 
- Há dias, em brilhantíssimo discur
so, nosso ilustre colega, Sr. Aliom::r.r 
Baleeiro assinalou, com extrema fide
lida-de fotográfica, que estávamos di
ante da, mais cética, da mais melan
cólica das Assembléias Constituintes, 
que já se reuniram no Brasil. Regis
tou e definiu, com r,ara argúcia e fe
licidade, o que "o espírito desta Cons
tituinte é diferente, em confronto com 
o das três outras, que a precederam", 
pois que não viceja, entre nós outros, 

'aquele sentimento de fé profunda na 
perenidade da obra a que nos dedica
mos. E, em flagrante realidade, acr~s
centou: - "Nem um de nós par~C'e 

que acredita esta·r construindo para os 
séculos". 

Certo, a observação é incon
traditável e revela psicólogo arguto, de 

pensador e ensaista, que se afirma. 
Estamos diante de crudelissima re

alidll·:!e n:erencória, entecida de inde
cisão, dúvida atróz. e interrogação 'Sem 
resposta. Em verdade, atingimos en
cruzilhada sinistra, onde começa a 
confusão quase babélica, da Bíbli31: 
falta-nos ambiente de otimismo, o ca
lor comunicativo e saudável da solida
riedade- e cooperação._ Em tudo cam
peia a incerteza, em que tateamos, 

. à procura inútil de firmêsa onde imus 
construindo. Até êsse benéfico e ou
deroso estimulo da imprensa, sempre 
tão pródiga na advertência, na aná
lise imparcial, vigorosa e educati;ra;, 
sublime e coordenadora - até ês:;e 
influxo da nossa culta imprensa nos 
falta parcialmente. Porque em ver
dade também nossos grandes jornais 
trepidam ressonância das mesmas in
certezas afligentes, das mesmas tortu
ras do pensamento, cujas atribuicões 
enchem nossos dias. Somos acossádos 
de pessimismo - Constituinte, im
prensa·, público em geral. Confusão, 
profusão e espfrito contraditório. Por
que, em verdade, sonios o povo jovem 
mais legi'Sta e contraditória· do mun
do. Acreditamos no milagre das fór
mulas escritas e no prodígio da iei, 
sem o senso da continuidade na ob
servância e assistência. dos textos,· 
agravada essa nO'Ssa volubilidade e 
inconstância pelo espantoso panora
ma de inquietação e dúvida universa1s. 

Chegamos, muitos de nós. a crer 
que a· simples legislação nos dará o se
gredo da felicidade coletiva e nos cor
tará velhos hábitos tradicionais. Con
fiamos na virtude do aperfeiçoamen"!;o, 
a golpes legislativos, e a poder de 
-..:egimes. ou mudança de atribuições. 
Retrocedamos no tempo, ainda de 
ontem. e sintamos o portentoso de 
noss:» incoerência. Combatiámos a ni
pertrofia do Executivo: era o Ditador 
inaturável. o Deus ex-:-máquina que tu
do submetia, que tudo a,rrasava. que· 
absorvia os Estados e, pois. a. 
própria Federação. · Eis-nos empe
nhados na deflagração revolucio
nária de 30. cuja-s vitórias se 
operavam a sünples golpes telegráficos. , 

Sobreveio, quatro anos depois, a· ho
ra suprema de nossa reestruturacão 
democrática e federativa. Perdido- o 
rumo culminante que nos levara· à re
volução; esquecida a. razão capital da·
quele movimento empirico; desadYe!"
tida a situação de angústia e submis
são dos Estados - reconstruímos a 
obr::l! desfeita na passada de 30. E co
mo o fizéramos? Repararíamos a ab-
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surda situação anterior? Afiançaria
mos amplas atribuiçõe::; antonômicas 
às unidades federativas, de modo que 
não mais assistíssemos à hipertrofia do 
Poder Executivo, e inaugurássemos, 
deveras, a Federação desfigurada:? 
Não e nunca: - levaríamos a nossa 
mística de contradição inalienável ao 
ponto de retirarmos aos Estados a. 
velha faculdade de legislar sôbre di-
reito adjetivo. . 

Enfim, adviera a atual Constituin
te, na qual é corrente o desejo de evi
tarmos a senha de hipertrofias teme
rária·s. Corno, porém, correspondere
rnos a êsse imperativo nacionalista? 
Atrofiando a. pobre franquia autonô
rnica aos Estados, que se irão recons
truir pela 2!doção de figurino padre
métrico, da repetição dessaborida de 
conceitos e fórmulas angustiosas e 
invariáveis. Porque, em verdade, mais 
aue nunca a União tutela tudo, tudo 
vai passar pelo crivo da•s exorbitant-3S 
atribuições federais, em que os Esta
dos são mera ·abstração decorativa. 

Marchamos para o centralismo as
fixiante, porque ao parecer sentimos 
a morbidez atávica da desagregação 
da naciona·lirlade federativa, se prer
rogativas mestra\S não se retirarem aos 
Estados ... 

Esta a impressão que se colhe do ad
mirável trabalho do ante-Projeto, em 
cuja feitura, em v-erd::l!de, deyemos 
reconhecer o extraordinário esfôrço da 
grande Comissão, a quem tributo ir:.. 
restrita admiração e elogios à sua 
Ingente capacidade de trabalho, n';l/
quele ambiente vigorooe>, em que se 
entrechocariam tend~ndas opostas, 
servidas de culturas insignes, consa~ 
gradas à excelsa. missão patriótica de 
lançar-nos a substrutura de nossa. 
próxima Constituição Federal. 

Contudo, tonho para mim que, de 
transigência em transigência, não 
ma·is visamos a paz e a tranquilidade 
nacional, pelo progresso das unidades 
componentes, mas, pelo tipo unifor
me, unitário, de auto-organização, vi
gilância e desconfiança. Avançamos 
para a. centralização errônea e funes
ta. A mim me parece que, em 34, em 
46, é a história que se repete, quase 
do fundo do subconsciente, rediv!•;o 
sempre e centralista imutável, tenaz. 
Largo núcleo de pensadores e ensais
tas, - escreve Nestor Duarte, com 
atilada visão de se>ciólogo: - "dã:>, 
assim, grande relêvo ao papel das leis 
políticas coma. a 1.a Constituição · do 
Impél'l.o que marca a tendência cen
tralizadora do Poder Político brasile!-

ro, com a. autonomia do Municfpto 
contra a hegemonia das · pro~cias. 
como o Ato Adicional que mverte 
aquela tendência, descentralizando o 
Poder, por atribuir maior autonomia. 
às provinciaiS, em detrimento do Mu
nicípio; ou, como a lei chamada de 
interpretação de 1840, que recentra-

- liza o Poder Público, com sacrifício 
da província, passando o Município, 
pela- maior independência que se lhe 
dá· a, ser, na frase do professor Jun.
queira Alves, o antídoto contra o fe
deralismo. 

Aos olhos fios apologista'S do Impé
rio, a emprês:.. maior da monarquia 
em pról da nacionalidade foi a sua po
lítica centralizadora". 

Já r..gora revive a sina dos desloca
mentos e substituições 'êmpiricas. 

Esquecemos que o progresso ·de cada 
região é 3. própTia eX'P~essão soma tória 
do progresso da brilsilidar.l.e federativa; 
esquece-mos -que esss..s di:fe:-en.ci2 cõ~s 
aglatinantes e_ pc-::uliaríssim::>.s revigc
ra.m o sentimento nac'o!lalista e ane
ns,s cara-cterizam o próprio colorido 
local, em que se nucleiam e desen
volvem. 

Em verdade, o temor do se•paratismo, 
•só evitável a nooêr de unitarismo 
·.constitucional, ein cujo malefício cru
zou a nacionalida-de o larg-o e QIIJressivo 
ciclo do :[mpérto, constitui alàrmante 
sestro de ps:·cose negativista. em es
treitíssima compreensão da visão do 

,conjunto, que exalca .a grandeza do 
nacionalismo triunfante e federativo 
por destino geográfico e grandeza 
territorial. 

Não tenhamos receio dessas caracte
rísticas pe<:uliares, que tanto mais 
avultarão, quanto mais crescermos e 
evolvermos. · 

Já a,dvert~u Gilberto Freire, sociólogo 
sulamericano e cal>eça pensante desta 
Constituinte, a significação l'i.adonal 
do fenômeno: "As especializações re
;riona!s de vi-da, de cultu.""S. e · de tipo 
fisico · brasileiro estão ainda oor ser 
traçadas debaixo de um critério ri
go:oso de ecologia regional, que corn.ia 
ta1S exageros e mostre que dentro da 
unidade essencial, que nos une há 
dllferenças. às. mais das vêzes 'pro
fundas ... " 
~sim, -:-- "A a.ntiga civilizacão do 

açucar no Nordeste. . . dá-nos essa. 
impressão, em • confronto com as de
ma~ civilizaçõ~ brasileiras - a pas
tonl, a das mma.s. a da fronteira a. 
do _café. Civilizações mais saudáveis, 
ma1s democráticas. mais eauilibradàs 
quanto à clistribuiçi\o da riqÚeza e dos 
bens''. · 
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Certo, êsse mal estar gene:::alizado 
urovém do próprio mêclo de nossa fu
tu..."""a -gran-deza · potencial, contra cuja 
realização - tenhamos a coragem ·de 
confessar - o maior e mais perigoso 
obstáculo reskle no veneno centralista, 
no absorvimento da união, que se 
arma de poderes tais, que matará qual
qu:er iniciativa benfazente. 

Demos prerrogativa de aõ.lto-orga
nizaçã.o e administração aos EstadQS, 
cujos elos de união indissolúvel são 
e~pontãneos, perenes e não dependem 
de legislação centrali.zadora e obSoleta. 

Deixemos que ca.aa Estado :;eja juiz 
da oportun~dade no aproveitamento 
de suas energ:as hidráUlicas; que cada 
Es.t:1do o::-gan.ize, instrua e disciple a 
sua Polícia lV"".Lilitar. Conc-edamos que 
ca..da Estado legisle o seu Processo 
Civil, comercial- e penal. 

Se a feição p:-eponde:ante, no ante
projeto, é a felicíssima frr.nquia às 
municipalidades, mais bem dota-das de 
re-cursos f:nail{!eirosJ para ex·erc~r a 
sua gra~de missão de pros-peridade n:J.
cionali~ta. - tenl1amos te:::1to e seja
mos lógicos: acabemos com a tutela 
dos Departamento das :R!unicipali
dades, que repres.-entam, às mais da-s 
vêzes, perturbação a.dmin:strativa, e 
representam, ínegàvelmente, dimin:ui
ç§.o injusta ·à ::mwnomia dos Mu...'li
ci-:p:os, à opo::-tunidad-e àe sll:ls deli-
berações f.ecundas. . 

Edlfiquemo-nos na certeza incon
trastáV€1 de que tôdas as lu':as que ::;e 
feriram ao longo do Império unitário, 
tiveram por motivo imperioso o pro
testo contra o unitarismo ferrenho, 
que tão a fundo a.ãversava as genuinas 
aspirações locais, de autonomia pro
vín-ciana, cu~ auto-administração 
acorr-entava na !achada litorânea da. 
postiça monarqUia unitária e entorpe
cente, Simplifiquemos o futuro Es
tatuto Fede:ral. Tomemo-lo sim
ples, claro e :spungido da feição de 
massiço regulamento, que tudo prevê 
e a tUdo leglsf era. E não _temamos o · 
futuro da Fed-eração dos Esta.dos 
Unidos do Brasil. 

Preparemos o Brasil, "que serâ o 
esbôço da huma:tidade futura", na 
profecia ão gen:al Alberto Tôrres. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Gilberto Frei!e. 

O SR. GILBERTO FREIRE (T.ê o 
seguinte discurso:> - Sr. Presiden
te, nenhum de nós pensa ou supõe 
que· a uma Constituição se deva ou 

se possa atribuir o poder mágico, sO
brenatural, de por si só criar, rena-

. var ou assegurar uma ordem social. 
Constituição democrática nenhum.a 
pode ser considerada, hoje, um poder 
e, sim, o que -~ Professor Corwin cha
Il:'.a "instrumento" e "símbolo" d~ 
poder. 

Símbolo (interpretemos o . Proressor 
Corwin menos· jurídica que sociolàgi
camente) de direitos ou de princípios 
já estabelecidos na comunidade a que 
se destine: a constituição consagra-os, 
conflrma-os. Instrumento de poder 
dos interesses gerais da mesma co
munidade, acima dos particulares ou 
exclusivos, ou mesmo contra êles. E 

'essa exnressão de noder é evidente que 
não deve corresponder, apenas, ao mo
mento em que a Constituição apare:,pe. 
mas, tanto quanto possível, a uma épo
ca inteira a iniciar-se com êsse apare
c:mcnto. Daí uma Constituição, como 
simoolo, não poder ser, senão modera
cle..n1cnte, um2. antecipZ!.ção tanto tem 
auc ser a .~."'nfirmação de princípios já 
ViVOS, embo1·a desarticulados: dn.í, CO-J 
mo instrumento, não dever limitar-se 
à expressão de poder do que seja in
terêsse ger2.l da comunidade no mo
mel1to, mas conservar-se o mais pos
sível dútil, flexível, para vir a expri
mir a expansilo de princípios ou ne
cessidades gerais durante tôda uma 
época. . 

Sou dos que pensam que o proJ~
to de constituição ora em discussao 
nesta Casa, deixando, muitas .vezes, de 
ser uma Constituição para tornar-se 
quase U!ll regulamento, consegue, en
tret<tnto, de modo geral, com todos 
seus defeitos de arquitetura, consa
grar e confirmar principies democrá
ticos já estabelecidos na comunidade 
brasileira e, ao mesmo t~mpo, acres-:
centar a essa confirmação, normas de 
extensão ou de desenvolvimento dos 
mesmos princípios. Princípios que, 
assim desenvolvidos, poderão ser adap
tados nela lei ordinária - com a qual 
o profeta de Constituição infelizmen
te entra, mais de uma vêz, em co~
petição, um tanto à maneira de _mae 
ciumenta da filha _que possa v'.r a. 
querer excedê-la ou superá-la ~ si
tuações sociais e a zonas de convlvên
cia de que só agora a consciência de
mocrática da m:üoria da gente bra
sileira vai se apercebendo. 

:~t assim o projeto de Constituição 
simbolico e funcional - ou instru
mental - ao mesmo tempo, embora 
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o que nêle existe de funcional seja, 
a meu ver. prejudicado pelo luxo, 
quase asiástico, de minúcias impró
prias ou de generalidades supérfluas 
em que se desmanda em certos pon
tos: pelo rocóco - nem ao menos bar
rôco - em que, por vêzes, se extre
ma, através de uma casuística que lem
bra os defeitos sem lembrar as virtu
des da meticulosidade jesuít~ca. Para 
uma Constituição, êsse excesso de me
ticulosidade é, sempre, um risco: um 
perigo tão grande de declínio ou dP. 
enveL'lecimento precoce como, para 
uma mulher, a gordura excessiva. 
amada pelos antigos sultões em favo-

. ritas, cujc explendor durava poucC'. 
Sou dos que pensam que as Cons

tituições par::t se conservarem por 
muito tempo vivas e· atuais, e viverem 
a vida longa, útil c sã que todos de
sejam a documentos dessa natureza, 
devem limitar-se ao simbolico e ao 
essencial:. deixando o mais oara a l.el 
crdinária. Lamento, nêste ponto, dis
cordar, por motivos menos estéticos 
do que soci.oiôgicos, da douta Comissão 
que elaborou o projeto constitucional, 
talvez em circunstâncias que lembrem 
as do pregador célebre forçado a alon
gar-se em seus sermões, não por lhe 
sobrar, mas por lhe faltar . o tempo ou 
o vagar necessário a obra de síntese 
ou concisão. Mesmo sem síntese nem 
concisão está feita obra, no seu con
junto. democrática: motivo de rego
síjo para quan-tos acreditam na cor>..s
tância das tradicões e das tendências 
democráticas dÓ Brasil, perturbadas 
mas não anuladas oor oito anos de 
"Estado Forte". (l'o!TÜito bem> • 

Que se fa~a. agora, o possível para 
corrigir os defeitos. cie extensão e de 
forma do projeto, sem nos esquecer
mos de que. imperfeito como surgiu, 
-êle reoresenta o resultado de uma 
cooper2ção inter-partidária e trans
partidária como ainda não se fizera 
entre nós. E dentro dessa cooperação, 
um esfôrço de conciliação do desejá
vel com o possível que nenhum cri
tico/ mesmo a político, de suas imper
feições, deve esquecer inteiramente. 

Que são vários seus defeitos de for
ma, não há dúvida. Mas, evidente
mente, alguns dêsses defeitos podem 
ainda s2r corrigidos dentro daquf-le 
mesmo espírito de cooperação inte::
partiàária ao qual se acrescente o de 
redução ao minimo de vaidade pes
soal de quem colaborou na o:rg'lniza.
ção ou na redação do projeto, e, ao 

mesmo tempo, de quem_ proponha 
emendas ou sugira supressões. 

Há casos em que o projeto é tão 
ostensivamente deformado por im
propriedades de expressão, ou seja, 
por uma terminologia que não parece 
ser nem sociológica nem jurídica, que 
sua substituicão se impõe à primeira 
vista. Sei qué já existem várias emen
das no sentido dessas substituições e, 
também, no de supressões que deve
mos acolher com verdadeiro júbilo, 
sempre que elas não importal'cm ~m 
mutilações num corpo de gigante t.ão 
difíci.l de ser restituído agora às pro
porções normais. Pois não devE>mos 
sacrificar aos rigores da elegância a 
eficiência da futura Constituição. 
Mesmo feia e disforme ela pode ser 
boa e útil como um São Cristóvão. 

A e:;,--pressão "valorização humana du 
trabaL'lo" está entre aquelas e:;:pres
sões que, ao men ver, devem ser su
bstituídas, não por uma questão de 
elegância, mas de· exatidão de senti
do. Ocorre ela no § 1. 0 , art. 164, Ca
pitulo III, Titulo V: "A ordem eco
nômica tem por base os principias da 
justiça social, conciliando a líb~rdade 
de iniciativa ou de emprêsa com a 
valorizacão humana do trabalho". 

Que é- "valorização humana do tra
balho"? 

A expressão é vaga. Sociologica
mente. pelo menos. falta-ihe sentido. 
Falta-lhe precisão. Falta-lhe clareza, 
como reconhece o ilustre Deputado 
Gustavo Capanema em emencia ao 
mesmo § 1. 0 do art. 164, emenda que. 
ao meu ver neca. oor excesso de sín
tese ou compressao. Creio que o 
princípio consagrado no § 1. 0 do ar
tigo 164 ganhará em clareza, precisão 
é vigor se se disser: "A ordem eco
nômica conciliará a liberdade de em
prêsa com a condição humana do tra
balho e a proteção social do trabalha
d.or. 

Sabemos todos o que é condição hu
mana do trabalho - condição distin
ta da sub-humana, da inumana, da 
desumana e todos o desejamos 
assegurada ou completada pela pro
tecão ~ocial do trabalhador, não !:6 · 
nó trabalho - como pretende o no
bre deputado Gustavo Capanema e~ 
sua emenda - como fora dêle, isto 
é, em casa, ··na commlidade, quando 
doente, inváHdo ou velho o trab~

lhador, considemdo também homem 
social. homem de família, considera
dos também sua muL'ler e seus filho::;. 



"Proteção Social" é _expressão já 
consagrada em sociologia e em legis
lação social. Na Alemanha pré-fascis
ta era assim que se denominava o de
par-tamento de administração pública 
que coordenava serviços soc:ais de as
sistência, higiene, proteção à m.aterni
dade e à infância, habitações popula
res, etc.; na Polônia católica, também. 

Creio que, a-do-t1ndo-se esta expres
são. ao·lado de "condição humana de 
trabalho", em vez da va.ga, embora 
enfática e até pompooa, "valorização 
humana do trabalho", dá~ se ao dis
positivo a clareza e o vigor necess!irios 
numa Cons.tituição de 1945 cujo senti
do d·emocrático não deve de modo 
n-enhum, deixar de ser o mais no-ssi
vel so-ci2.l. Sob nena de nasc-er a· nova 
Constituição velha, arcáica, inútil. 

Pele mesmo· motivo, proponho a 
emenda do parágrafo seguint-e domes
mo artigo 164, do Capitulo III, decii
cado a Direitos Sociais. O que se diz 
é: "A lei qu-e regular o trabalho, a 
produção e o consumo pod-erá estabe
lec·er ~s limitaçõ-~s exigid.as p-elo bzm 
público". ·.Proponho, no interésse elo 
vigor e da ciareza n-ecessários à enun
ciação' dos princípios de democracia 
sodal que- estamos no dever elemenit~tr 
de consagrar na Constituição de 1945, 
.que s-e diga: "A lei qu.e regular o . tra
balho, a produção e o consumo es
tabelecerá as limitações exigidas p,<:lo 
bem público". 

Com o mesmo esoil"ito de democra
cia social nil o apenas na-cional m::ts, 
sob certos asp-ectos, trans-nacional de
·V·emos, ao meu v-er~ nos d·2S·em.~a::-8.ça~ 
d-e scbr2vivências de um exag·eTado 
nacionalismo econômico que estejs. 
nos atraiccando sob disfarc-es s-::nU
mentais. Nacionalismo exag-erado que, 
p~lo m·enos na pa:r-te relativa-ao ex·::r
cício de profissões lib-erais. me pare
ce destinado a tornar-se ràniãamen
te arcáico na Constituição· de uma 
comunidade em rápido des-envolvi
m-ento democrático c0mo o Brasil. e 
nu..-rna época, como aquela que pa
rece iniciar-se para tôdas as d.zmo
cracias - pelo menos para tõdas as 
democraci:ls cultural ou sociologica
mente cristãs: época de crescente in
terd-ependência. d-e cresceThte interpe
n-etração de influências, de crescente 
re<;iprocidade de valores d" ·cultura. 
(Muito bem) . · 

Diz o § 34, do mesmo artigo 164, do 
mesmo capitulo m dedicado aos Di
reitos Sociais: "Sôm-ente a brasileiro 
nato .é permitido a revalidação do di
plom.a expedido por estabelecimento 
estrangeiro de ensino". 

195-

O Sr. Nestor Duarte - Já apresen
tei emenda Pedindo a supressão dêsse 
dispositivo em projeto. Formulei tam
bém outra emenda no sentido de abo
lir aquel'cutro que reserva a brasi
leiros somente, o exercício de pro
fissões li·berais. 

O SR. GILBERTO FREIRE- Fol
go muito em ver a CClnclUencia de 
.pontos de vista ora man~festada por 
V. Ex.". 

O Sr. Nestor Dur..rte - Eonra que 
reivindico para mim. 

O SR. GILBERTO FREIRE 
(Lendo) - Porque restrit;ão tão arcai-· 
camente etno:êntrica nu.:na constitui
ção que se faz para uma época que 
todos esperam ser de cada dia menos 
etnocentrismo? Há quem suponha que 
ligado a partes do § 30 do Art. 164. 
o § 34, do m.esmo ar~igo, se desti!'le 
r::'.o a garantir direitos sociais. nem 
a assegurar a C:efcsa da r:::::..cionalida
de, mas a defender interêssss parti
culares de classe ou de profissões, ... 

O Sr. Nestor Duarte - E de clien
tela 

O SR. GILBERTO FREIRE (Len
do) " ... quando a defesa de tais in
terêsses cabe ao que parece à legisla
ção sôbre o exercício das profisões E' 
nf.o ao capitulo de uma co::1stitu:ç5.o 
dedicado a ãirei"os sodais. Muito sa
biamente a constituição dos Estados 
Unidos deixou ao Congresso o poder 
de regulamentar um assunto por eh 
cm1siderado de importância máxima 
como o da naturalização. dando a 
nós. brasileiros. e a outros povos do 
cciltinente, á boa lição de que o me
lhor. em face dos problemas de natu
ralização, é conduzir-se um povo ex
perimentaL-mente. dentro, é claro, dos 
princípios democráticos que a todos . 
r.ós. americanos, ol"ienta e anima, sem 
prejuízo das necessidade de defesa 
ou de gara:r;J.tia da nacionalidade de 
cada um. Considerando essa lição de 
um povo mais experimentado no as
sunto - lição confirma.da pela prá
tica - é que proponho a supressão 
~ 34, do Art. 164. do Capitulo m 
Titulo V, se é que já não foi apre
sentada emenda no mesmo sentido 
pelo ilustre Deputado por Minas Ge
q.is Sr. Gabriel Passos. Não deve
mos dar fixidêz a medidas talvez ne
cessárias no momento, mas que. con
sagradas ou fixadas na Constituinção, 
poderão tornar-se incompatíveis com 
nossa situação de comunidade demo
crática, com responsabilidade e d~ 
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-veres sociais para com outras de
mocracias. 

Outra supressão que proponho é a 
de parte do § 16, do Art. 164, Capíl 
tulo m, Titulo V. Diz-se ai: A en
trada de imigrantes estará condicio
nada à sua capacidade fisica e civil 
assim como à garantia da sua assi
m.ilacão." Não se compreende êsse 
"assiln como à garantia de sua as
similação". E' evidente que a assi
milação de imigrantes escapa a qual
quer garantia por a.."l.tecipação, po
dendo quando muito prever-se, por • 
ocasição da entrada de imigrantes, 
que os de certa procedência venham. 
a ser assimilados mais fácil e ràpida
mente, pelo meio brasileiro, que os 
de outra origem. Garantir antecipa
damente essa assimilação é que nin
quém pode. Proponho assim que se 
suprima no referido § 16, do art. 164, 

· Cap. III. Título V, "assim como à 
garantia de sua assimilação.' 

Creio que o que a Constituição pode 
consagrar, na parte referente à imi
gração ou a naturalização, é a situa
ção especial do português no Brasil. 
como já salientou em lúcido discur
so nesta Assembléia o ilustre Depu
tado por São Paulo, Sr. Aureliano 
Leite, para os brasileiros, os portu
guêses não são estrangeiros: são por
tuguêses. Esta é a realidade socioló
gica que cabe à Constituição. consa
grar e confirmar no interêsse do de
senvolvimento das relações entre o 
Brasil, Portugual e as comunidades 
neo-portuguêsas da .Africa, da Asia e 
das ilhas; comunidades que cada dia 
constituem um blcco trans-nacional 
mais forte de cultura e de população 
orientadas por tradições. e destines 
comuns e servidas pela mesma lin
gua também trans-nacional ou poe
sia nacional, e foi isto mesmo nem 
nacionalmente. portuguêsa nell'l na- · 
cionalmeB-te brasileira mais supra
nacionalmente. portuguêsa. 

O Brasil deve preparar-se para re
ceber, em número considerável, nos 
próximos anos, imigrantes de várias 
procedências, sem que o lastro de. 
cultura _tradicional e comum, que é 
a d.e origem predomina11tc::nente, lu.
sitana, sofra depressão excessiva ou 
perigosa. Ao contrário: no intetêsse 
da nacionalização e da cultura bra
sileira, é que tudo deve ser feito para 
c:ue êsse lastro se avigore, atravi!s da 
maior aproximação do nosso povo 
com o português e do reconheci-

mento da situação especial do portu
guês em nosso meio. 

Daí o aplauso que trago à eménda 
oferecida pelo nobre Deputado Aure
liano Leite, no sentido de ser reco
'!'.hecida pela constit-uição essa situa
ção ESpecial do lusitano no Brasil, 
tornando-se assim possível--à ief or
dinária dar a essa situação especial 
a extensão ou a amplitude que as 
circunstâncias forem exigindo cu in
dicando. ExtensS.o ou amplitude de 
que a fase próxima talvez venha a 
ser considerarmos os cidadãos. portu
guêses que vierem residir no Brasil, 
enquanto 2.qui permanecerem, cida
pãos brasileiros com idênticos direi
tos . dos naturalizsdos. 

O Sr. Aureliano Leite - Muito 
.obrigado a V. Ex"'. pela referência 
ao meu obscuro nome. 

O SR. GILBERTO . FREIRE -
Justíssima. 

O Sr. Aureliano Leite - Tenho 
certeza de que o apoio de V. Ex". a 
minha emenda vem dar gra.."lde vigor 
a essa idéia e d·espertar entusiasmo 
por ela. · 

O Sr. Carlos Prestes - Se bem 
que o povo português seja dos mais 
atrasados da Europa. 

O SR. GILBERTO FREIRE
Discordo d-e V. Ex."' O assunto é 
complexo e V. Ex."', com sua lú
cida inteligência, compreenderá que 
não podemos, assim de momento, dis
cutir â,cêrca de povos atrazados e 
adiantados. 

o Sr. Aureliano Leite - Realmen
te, a tese lançada pelo Sr. Senador 
Carlos Prestes é bá.stante audaciosa. 

o Sr. Plínio Barreto - Como co
. lonizador, o português· nada tem a 
invejar de outros povos. 

O SR. GILBERTO FREIRE
Ainda me vou referir . ao assunto. 
Por isso peço a atenção doS' col€gas 
para o que se segue: 

A compreensão mútua aumenta en
tre brasileiros e portugueses da me
trópole e das colônias. tornando-se 
fácil a r-eciprocidaàe necessária, atra
vés de compensações justas, para as 
medidas de inter~e trans-naciQnal 
ou supra-nacional que forem sendo 
tomadas nesta ou naquela parte da. 
comunidade de ~ portuguesa e 
que visem a unidade, sem sacrifício 
da diverzidade do mesmo grupo de 
nações. Fa-::ilitada aos portugueses 
a condição de brasileiros, dessa fa-
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cilidade reSultará maJor participa
ção do elemento português em nos
sas atividades, inclusive na nossa la
voura ou agricultura, nas áreas tropi
cais em que desde 'já fõr possível 
irmos criando uma democra.cia rural 
que corresponda não só às melhores 
tradições do lavrador lusitano como 
às necessidades imed.i.atas de um 
Brasil já retardado, em suas áreas 
mais antigas ·de ocupação, ou antes 
de devastação agrária, em libertar
se das sobrevivências da monocultu
ra latifundiária e quase feudal. 

Não se diga que o português é po:r 
!ndole refratário à atividade · agrá
ria. É: ·um êrro. Uma injustiça ao 
criador ·dessa instituição agrária ad
miràvelmente bem equilibrada que é a . 
quinta agrária. É: um êrro. O Brasil, 
pelo caráter latifundiário e quase feu
dal de grande parte de sua agricultu
ra, é que tem repetido dos campos 
considerável núm.er<.. de pequenos la
vradores -portugueses para jogá-los, 
contra a vontade de muitos, nas cida
des, resultando dai o fato das estatísti
cas .acusarem como piiJncipai.s ten
dências profissionais dos lusitanos 
no . Brasil, não a lavoura, mas 
os ofícios ou as atividades ur.ba-. 
nas em que êles superam os demais 
europeus. o de alfaiate· (7,48% sõbre 
o total, que inclui brasileiros) , o de 
ba~conista (5,31% sõbre o total) , o 
de armazenista U2.-13% sôbre o to
tal), o de carpinteiro (19,35% sôbre 
o total) o de condutor 16,37% sõbre 
o total), o de eletricista (3,18% sô
bre o total) : etc., segundo dados. ain
da inêãitos referentes ao ano de 1941, 
recolhidos e organizados por pes
quisadores idôneDs .L10 Ministério do 
Tr.abalho e que 'Ile fõram gentilmen
te oferecidos por êles. 

O Sr. Aureliano Leite - Tomo a. 
liberdade de lembrar a V. Ex." aque
la* tradição de que o lavrador do Ar
quipélago da Madeira é o melhor 
agricultor do muido. 

O SR. GILBERTO FREIRE -
Chegarei breve a êsse ponto. 

Nos Estados Unidos. onde os imi
grantes portuguêses têem se sentido 
mais livres do que no Brasil para se
guir suas tend€:ncias profissionais, seu 
pendor mais àcentuado, logo que jun
tam algum diiL.'leiro como operários 
de fábrica de tecidos ou noutras ati
Vidadas urbanaS, é, há dezenas de 

anos, para a horticUltura completa pe
la posse e exploração de uma ou 
duas vacas de leite. E' para a quinta . 
ou o arremedo de quinta, chacara, 
sitio, ca~a com quintal. . 

Os portuguêses são ali considerados 
·mestres numa atividade essencial ao 
Brasil sobretudo ao Norte: a horti
cultura, a pequena lavoura, a peque
na agricultura, a pequena criação pró
ximo às cidades. O Professor Ross, 
destaca que aos emigrantes portuguê-

. ses deve a América do Norte aperfei
çoamentos notáveis em horticultura. 
O Sr. ürban Tigner Holmes Jr., em 
estudo sõbre os americanos de ori
gem portuguesa, salienta que os emi
grantes lusitanos demonstraram a 
possibilidade de cultivar-se o tabaco 
no Norte dos Estados Unidos, isto é, 
no Vale de Connecticut. O que ou
tros considexavam um sonho foi rea
lizado por êles. Talvês repitam a fa
çanha no Brasil - quem sabe se com 
o próprio trigo ? 

Como pequeno lavrador, o portu
guês será no Brasil, com seu poder 
de adaptação aos climas mais diversos 
o i!r>_igrante ideal para ser distribuído 
por tôdas as regiões brasileiras das 
mais quentes à.s mais frias, como va
lor não só econômico como social, ou 
sôciologicamcnte cultural, de · fixação 
da. cultura tradicional, ou básica~ que 
é entre nós a de origem principal
mente portuguêsa, entre colonos ou 
populações de outras línguas e de 
outras heranÇas culturais. Esperan
do-se\ do imigrante português essa 
i'unçã.o de colaborador do brasileiro 
na obra de assimilação à UOl''>a cul
tura básica, dos advênticos de outras 
origens, não se defende nem se pro
move t:m estreito nacionalismo cultu
rs.I, muito menos étnico, cuja mistica 
seria a da lusitanidade. O . que se 
quer defender, resguardar, desenvol
ver é a cultura brasileira de origem 
principalmente portuguêsa, não como 
cultura única ou exclusiva desta parte 
da América, mas como a· cultura bá.
sic:!. do Brasil, como o lastro comum 
da nossa cultura nacional - neces
sàriamente plural ou pluralista -
aceita por todos os participantes e 
colabor:::.dores déssa cultura plural a. 
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lingua portuguêsa. como a língua co
mum ou geral e evitando-se, assim, 
para uma população étnica e cultu
ralmente -heterogenea como a brasilei
ra de hoje e, principalmente do futu-
ro próximo,... . 

O Sr. Alde Sampaio - V. Ex." está 
fazendo. nessa brilhante exposição 
acêrca do português, uma defesa pa
triét'ica do próprio brasileiro. 

O SR. GILBERTO FREYR'El -
. . . o destino .confuso de habitantes 
de "casa de pensão poliglota", a que 
se referiu uma vês ·Th·eodoro Roose
velt. Se me alonguei nestes comen
tários á situação especial do português 
no BmsiJ, situação que deve, ao meu 
vêr e no de ilustres constituintes que 
ji s2 mani:Zestaram sobre o assunto, 
ser n:conll.ecida pela nossa constitui
ção, é que sou dos que consideram o 
problema de unidade e, ao mesmo 
tempo, pluralidade, . de cultura, um 
dos m~is sérios que o Brasil terá de 
enfrentar na época a que se destina a 
nova carta constitucional. 
. Dêsse problema não poderá ninguém 
separar hoje o de preconceitos de ra
ça ou de côr que sobrevivem entre nós 
ou que vêem assumindo novas formas 
ou novos aspéctos em algumas áreas 
brasileiras menos lusitanas em sua 
formac;lo ou mais nativistas em seu 
esp{rit~. Ent1·e êsses preconceitos es
ti o do brasileiro nato, ou mais anti
go, que se considera· real ou simbol!
camente "caboclo" ccntra os .brasi
leiros no·Jos ou naturalizados, às vê
ses chamados "gringos" ou "galegos" 
e aos quais alguns dos antigos pre
te:1dem fechar tantas pÓsições. tan-

. tas atividades,· tantas oportunidades 
de participação na vida comum do 
Brasil. 

Q;.ce ãireitos ~emos nós, brasileir,n 
natos ou de cem, duzentos, trezentos 
ou o,uatro~ntos anos, de nos queix<:.r 
de que neo-brasileiros desta ou da
quela origem, desta ou daquela etnia, 
resistem à assimila~ão pel"l meio bra
sileiro, se levantármos entre ·brasilP-i
ros natos e naturalizados, entre ':lra
sileiros velhos e novos, a1tos muros de 
separação ? Por que êsse muros ? Por 
que essa seoaracão? E' como se f5s~ ~ 
verdade apiicavél à situaçã,o de hoje. 
entre brasileiros natos e naturali~a-

dos, entre brasileiros velhos e novo::;, 
a anedota de que o primeiro' Iml)wrr,
dor do Brasil foi repudiado porque não 
-era n:ãto, o segundo porque não era 
.mulato. 

Há no Brasil uma espécie de P'"~:.. 
conceito de brasileiros já amorenancs 
pelo clima ou pelo cruzamento ~en

tra os que não adquiriram ainda ·~;,.;a 

espécie de côr local. Preconceito qae 
se manifesta numa excessiva falta de 
confianca na brasilidade dos adventl
cios ou· novos. Os advent:icios prP."'
sam, entretanto da confiança, da r:or
dialidade, da hospitalidade dos bras • .:. 
leiros mais antigos para que, anima
dos per êsses sentimentos. se tornam 
aqui tão bons colaboradores do de<;en
volvhnento nacional quànto têm sido 
nos Est2..dos Unidos tantos amerc~
nos naturalizados. Por pensar assim 
·é que insisto em denunci-ar como an
ti-democrático e, t:ambém como ~·m
trário aos melhores interêsses da m
tegração nacional do Brasil, já "!"~+e

rido o § 34, do artigo 164, do projP.1;o 
de constituição. 

Seria um absurdo que por estrE'lGO 
. e arcáico etnocentrismo ou por -~xag::·· 
rado ·zêlo na proteção econômica a um 
grupo de prcfissionais que por .;ua 
condição de natos pretendem cons~i
tuir-se em casta, dificultássemos ~ 

colaborz.ção, no desenvolvimento in!;c
le·ctu:ll e material do Brasil, de ciP.n
ti.stas, técnicos, peritos e mestres nas
cidos no estrangeiro e forma·dos e·n. 
universidades estrangeiras: univsrsl .. 
dsdes jTinto 8,s quais. as nossas são 
:ainda, quase tôdas, uns simples jar
-dins da infância, onde crianças c::rran
des brincam d.e ensinar e a:)render 
rna térias profundas. · 

Quem neste país foi mais brasile'ro 
.que o médico nascido r!a Irlanda. ~o~
mado na Eurou2.. ·Ricardo Gumblet,.;:J. 
Daunt? ou que o g-eólogo nascido na· 
América, formado em universidade 
dos Fsta{[os Unidos. Orville Der11:~t? 

Ou que o engenheiro nascido e 
formado na Bélgica, Luiz Cruls? Otl 
.que o engenheiro, nascido e tor
mado na França. Boulitreau? E 
vários outros poderia::n ser aqui re
-co!"'dadcs. Per lei que viesse a fet:nar 
a homens assim, naturalizados bras1:.. 
leiros, só por não serem natos nem 
bacharéis ou doutores pelas nossa~ 
esco!as, o exercício de nrcfissões .. de 
cargos essenciais ao desenvolvim;'lto 
brasileiro. o Brasil é que se empo':lre
ceria, se diminuiria. se esterilizam?. 
com sua casta de natos previlegiados, 
donos quase exclusivos das cátedras. 



-199-

-da medicina, da engenharia, da ciê:l
cia, da técrii.ca, da cultura. (M uit.o 
bem. Palmas.> 

O Sr. Aureliano Leite - V. ~x.'l. 

-está fazendo um discurso memorável. 
O Sr. Pereira da Siiva - Um ;i •S

cu:rso à alt'!.rra do nome do escri:["lr 
e sociólogo, que é o professor Gilberto 
Freire. (Muito bem). 

O SR .. GILBERTO FREIRE -
Generosida-des je ·vv. Ex:as. 

E brasileiros por livre escolha, nor 
preferência, por vontade própria coino 
Cruls, como Daunt, como Derby, como 
Boulitreau, ter~m que se conter.to.:r 
com uma cidadânia de favor de ca
ridade, ele condescemlência. Com um 
farr::;.po de cid:adâ.nia para L'les cobrir 
a fz.lta de pátria. · Com simnles reta
lho de cidn.dâ.nia ·que castigâsse neles 
o facto de não serem nem natos nem 
mulatos ner.a poderem ostentar no cor
po a mancha mongólica à.e "netos de 
cs.baclos". / . . 

Contra êsse caboclisnio, 11ativismv 
ou mela:::1ismo exagerado é que levanto 
daqui a minha voz: voz de outro sem
pre tem se batido, sob o favôr da ver
dadeira antropologia e contra a falsa, 
pela reabilitação e pela valorizac§o do 
mestiço, do coboclo, do negro, do m~- · 
~ato, ~o J;>rasile_iro. branco simples!ll-e~l
t.e navo, ele propr10 acusrt-do por levi~
nos de degenerado ou incapás. Por 
consç!nlinte, voz insuspeita. 
. Seria colocarmos interêsses part:
culares acima dos nacionais, dos ;;c
rais, ~cs "brasileiros que pedem a cola
boraçao, no nosso dese:::1volvi:nento, d~ 
tôdas as competências honestas, tra
gam ou não no corpo o sinal h0r!
roso mas não imprescindível à. 
brasilidade, de "netos de cabo
clos", ap::-esentem ou não, no no:ne de 
família, o brazõ.o de nacionais ou c:0 
brasileiros há cem, duzentos, trezen
tos ou quatrocentos anos. 

Quando desgraÇado pelos excesso:; 
do movimento denominado '·Revoluc;5.o 
de 30", tão lamentáveis em Pernambu
co, onde era secretário apolitico ou 
particular do meu ilustre amigo Es
tácio Coimbra, experimentei, sendo 
brasileiro sem intenção nenhuma de 
naturalizar-me americano, a hospita
lidade da gente intele<:tual dos Esta
dos Unidos; e fui L'lstado para ali 
permanecer. Mesmo em situa_ção de 
crise profunda, franqueou a mesma 
gente a ~~trang~iros nas mesmàs con
dições que as minhas, cátedras. púlpi
tos, respcnsabilidacles em laboratórios 
uni ve..--sitários. 

Isto sem falar.wos nas hcü:"as c i'~:.:
. ta:;rns de que têm sido cercados nos 
Estados i:J:::ü.:1os c no Ca:ua.dá, os Eins-

teLT!, os Thot:J.as Ã[ann, cs J~cq,ue:; ~..!~
taL~, os Ferr:ando de los Ri~:, o:; Oli
veira. Lima: os grandes repudiados. 
pelo ódio. pela intolerância, pela in
vej!l ou pela intrig~ ncz se:;s pai3~:. C:.; 
origem. Outros. países teem Íeito o 
mesmo com t"écnicos, artistas, ou cien
tistas brasileiros: a França com os 
Srs. Paulo Carneiro e Paulo Dllitrte, por 
exemplo. Portugal, com o Sr. Cícero 
Dias. A Bolívia, com o hoje Senado:-, 
o ilustre engenheiro Sr. Luís Carlos 
Prestes. A Argentina, com o hoje 
Deputado, o admirável escritor Jorge 
Amado. Responderemos a êsse espí
rito fraternal para com o Brasil da 
part-e de democracias mais adiantadas 
ou mais atrazadas que a nossa fechan
do cátedras, fechando profissões, fe
chando clinicas nos hospitais, a mes
tres, a técnicos, a peritos que, nasci
à.os no estrangeiro, formados no es
trangeiro, pro(:uram o Brasil para ::;e 
integrarrm na comunidade brasileira ? 
Seria um arcaismo. 

O Sr. N estar Duarte - üm absur
do. 

O SR. GILBERTO FREIRE- Se
ria um absurdo. Seria servir a Cons
tituid~'J aos interêsses de uma cas
ta, ciei;mndo de servir não só os do 
Brasil como os da cultura e da soli
dal·iedade humana. Uliuito bem.) 

O Sr. Alde Sampaio - Isso faz quem 
tem me-do da competição da L'lteligên
cia. 

O Sr. Paulo Sarasate - Não é pos
sív·cl que, diante da argumentação d~ 
V. Ex.a, ainda haja quem vote a favor 
dêsse dispositivo do projeto. Ut'luito 
õem.) 

O SR. GILBERTO FREIR:S -
Obrigado a "lV. EEx." 

. Por outro lado, sobrevivem entre nós, 
ou entre algumas cama-das da socieda
de brasileira, preconceitos de cõr 'u 
de raça de brancos ou de·quase bran
cos contra pessoas de cor. :tl:sses pre
conceitos, sou dos que pensam com o 
eminente Senador Hamilton. Noguei
ra e com outros ilustres constituin
tes, que estão a exigir da Constituição 
de 1S46 que consagre, entre seus prin
cipias democráticos, o da igual opor
tunidade a tocj_os os brasileiros natos, 
seja qual for sua raça ou sua cor, de 
acesso a cargos públicos, inclusive o 
serviço diplomático ou consular e os 
comandos militares. f:sses cargos não 
devem caber apenas aos brancos ou 
aparentemente brancos numa demo
cracia que já teve pelo menos um. mu
lato ilustre na Presidência da ·Repú
blica. 
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No Brasil não deve haver lugar para 
preconceitos de raça ou de côr. Ao 
devem os brasileiros continuar a ser, 
neste particular, mestres de democra
cia de outros povos, em vez de dei
xarem que se caricature aqui o que a 
grande República dos Estados ünidcs 
da América do Norte - mestra digna 
de ser segui-da noutros pontos - têm 
de pior, de menos democrático e. de . 
menos cristão. <Muito bem.) 

Ainda um comentário: aos disposi
tivos constitucionais que ·se relacio
nam . com matéria religiosa. Concor
daria com o que, a êsse respeito, fôsse 
facultativo: o ensL'1o religioso nas es
colas oficiais aos filhos de pais cren
tes, assistência religiosa aos crentes 
nas fôrças armadas, matrimônio indis
s~lúvel J23;I"a os católicos casados pelo 
r1to catóhco. Repugna-me, porém. o 
que seja que se incline a ser imposiÇão, 
através da constituição, de um credo 
de uma doutrina, de um sistema teo~ 
lógico, sôbre a totalidade dos brasi
leiros. <Muito bem. Pc-lmas.) 

Sociolàgicamenté quase todos somos 
cristãos no Brasil e quase todos são 
católicos entre os cristãos, embora seja 
já considerável o número de indiví
duos de formação protestante ou evan
gelicamente cristã em nosso país. 

O Sr. Agrícola. de Barros - Sinto
me orgulhoso em ter um patrício da 
mentalidade de V. Ex." 

O SR. GILBERTO FREIRE -· 
Obrigado a V. Ex.". 

neralização a todos, católicos e .aca
tólicos da doutrina teológica e parti
cularmente católica do casamento in
dissolúvel, não deve haver lugar na 
constituição brasileira. Porque a oons
tituição brasileira não é instrumento 
de poder ou de interésses de uma par
te, por mais respeitável, do povo do 
Brasil, mas instrumento dos intel"êssM 
gerais desse povo. . · 

Dentro do critério aqui esboçado, é 
oue compreendo e louvo rodo amparo 

As exceções à co11dic;ão sociologica
mente cristã são poucas e exóticas em 
nosso !!.leio e quase se limitam a indige
r.as nomades e selvagens, a israelitas 
ortodoxos já visíveis nas pricipi:tis ci
dades, as raras sobrevivências das cha
ma<ias "seitas africanas". Mas con
dição cristã - note-se bem - socio
Iõgicamente cristã. Independente das. 
convicções sectárias ou teológicas dos 
que estão assim situados. De modo 
que, sociclàgicamente cu cultural
mente, é natural que a. constituição de 
u:n povo como o brasii.eiro seja no seu 
espírito e na sua forma ·cristã ou ca
tólica e não anti-cristã ou sequer a
católica. Sendo zssinl, não me parece 
que o nome de Deus esteja deslocado 
na Constituição de uma gente ou de 
um país onde os próprios ateus são 
capazes de involuntariamente dar gra
cas a Deus por um sucesso, como o 
ãteu da anedota célebre. Célebre e 
brasileirissim.a. 

. que se dispense àquelas instituições de 
assistência social . sociolàgicame..."lte 
cristãs cu católicas que nos acompa
nham desde os primeiros dias àa co
lonização como as Misericórdias. Para 
essas instituições é justo, a meu ver 
que o Govêmo de nosso pais, em sua 
nova fase constitucional, se sinta au
torizado por lei ordinária, senão pela 
própria constituição, a dispensar o 
amnaro necessário, já que, inteiramen
te desamparadas, elaS. correm o risco 
de desaparecer, como agora mesmo a 
velha, a tradicional, a verdadeiramence 
benemérita Santa Casa de Misericór
dia do Recife, vítima inerme da indife
rença do govêmo ditatorial pela .sua 
sorte e pela sorte dos pobres e nn~e
ráveis socorridos por suas casas p1as 
e vítima igualmente inerme da falta 
de solidarieda.de social de particulares 
ricos ou poderosos insta.l340.S ·_por 
quantias ridículas em seus prédios vas
tos e bem situados. ·O que se passa 
com a Santa Casa de Misericórdia do 
Recife talvez se verifique com outras 
institUições do mesmo gênero !!outras 
cidades do país sem que o governo vá 
ao encontro de suas n:ecessida.des. _Na 
la<J.o da Rússia Soviétlca e da Chma, 
ve:rda.ae, enquanto doent~s ~a Santa 
casa do Recife mor:em a ~gua de 
,.emédi.os ou de cormda - e há casos, mé informa pessoa idônea, de "ope;; 
ra.dos morrerem literalmen~e de fome 
oue precisam de ser invest1gadcs e es
êlarecidos; enquanto doer:~es pobr~s 
morrem â mingua, os aluguel_:> t3:os pre
dios da mesma Santa Casa, Ji inflmO,S 
ao tempo em que a lei os congel?u, ~r
manecem escandalosament!'! balXOS .m 
proveito de particulares ncos ou po
der_osos que ocupam os m-esmos pré
dios sem se sentirem moralme~~e obri
gados a pagar por êles, a~ugue1s que 
sequer se aproAJ.me!I! dos JUStos: · 

0 Sr; Alde Sampa.to - Inclus~ve ~o
merciantes, que estão. pa~ando unpos
to de lucres extraordmários. 

1\.ias para o credo cristão, ~ra . o 
credo católi.co, para o ensino obngató
rio ou quase obrigatório àesse credo 
nas escola.s oficiais, para a rfgipa ·ge-

0 SR .. GILBERTO FP.EIRE ~ 
Darei algUns exem·plos de casos con- . 
eretos. o prédio, por exemplo, ocupa-
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do no Recife pela Cooperativa dos 
Usineiros -é um vasto prédio de pro
priedade, segundo estou informat.:lo por 
ilustre pernambucano hoje residente 
no Rio, da Santa Casa. Pois tôàa 
aquela babilônia, com capacidade, me 
esclarece o informante digno de con
fiança, para só no andar terreo: ar
mazenar 200.000 a 250.000 sacos de 
açúcar, que ao. preço comum de ar
mazenagem devem dar a renda de Cr$ 
30.000,00 por mês, está alugado por 
uma quantia tão ridícula que chega a 
ser inacreditável: por Cr$ 8.000,00 
mensais. No mesmo caso, estou infor
mado que se encontra o prédio onde 
se acha instalada uma das mais pode
rosas emprêsas jornalísticas da cida-de 
do Recife: jornal que passa por cam
peão da "justiça social" e da "carida.de 
humana" - a FolhQ; da Manhã. Esse 
edifício de dois andares. pertencente à. 
Santa Casa, se acha alugado, segundo 
informação idônea, pela quantia ver
da,cieiramente .fantástica de Cr$ .... 
220,00 mensais. 

o Sr. Rui Santos- E' misericórdia 
. com os ricos .. 

O SR. GILBERTO FREIRE (Len
do) - Isto numa ârea -em que os alu
guéis de prédios semelhantes vão, se
gundo estou informado, a Cr$ 5.00\l.OIJ 
mensais e os dos oréd:os novos a mui-
tissimo mais. • ~ 

o Sr. Jarbas Maranhão - Vossa 
Excelência dá licenca para um apar
te? (Assentimento do orador.) O pré
dio onde está instalado e funciona o 
jornal ''Fôlha da Manhã", segundo 
acabam de me informar, não é !)ro
priedade da S::mta Casa, e o seu alu
guel é de cêrca de CrS 2.000.00. E' 
propriedade de um português que tem 
per procurador, no negócio. o "BailCO 
Ultramarino". Talvez tivesse sido Vos
sa Excelência mal informado. 

()SR. GILBERTO FREIRE- Meu 
!n.formant·: é ·merecedor de muita fé. 

O Sr. Jarbas lviaranhão - Não es
tou fazendo um comentário com m
tensão partidária ao brilhante discur
so do nobre colega. Apertas desejo 
prestar um .:;sclaredmento. 

O Sr. Barreto Pinto - Desde que o 
aluguel s-;ja o citaào pelo ilustre ora
dor, o resto não tem importância 

'0 SR. GILBERTO FREIRE- A 
inf"ormação que possuo ·é idônea Te
nho uma lista de todos os prédi:ls da 
Santa Casa. e nela figura o pr~dio 
onde se encontra :.nstalada a ".Fõlha 
da Manhã". · 

O Sr. Jarbas !,fara.nh.ão - Entendo
também que os aluguéis em ge1·a! não 
vão ao encontro das necessidad>es da 
Santa Casa. E' uma institmçar; que 
esbarra com inúmeras dificul'lades 
para realizar a assistência social. Mas, 
desejo acrescentar - t! tenho a cer
teza de que V. Ex."' está de acôrdo 
comigo ... 

O SR. GILBERTO FREIRE -
Neste ponto, de pleno acôrde 

O Sr. Jc.rbas Maranhão - ... que 
· a assistência social, principalmente no 

Bras:!, não pode ser feita ex<..i.usiva.'
mente pelo Govêrno. 

O SR. GILBERTO FREIRE 
De modo n·enl:lum. E' o que i.'enho di
ze~ào, referindo-me até aos particula
res, que não dão mostra de ::olidarie
dade social. V. Ex."'· está de acõrdo 
comigo. 

O Sr. Jarbas J.lfaranhão- Eu já. ha
via à:ito, que tinha certeza da orienta
ção, al:ás louvável de V. Ex.'". neste 
s·2ntido. Mas desejo acrescentar: Deve
mos estabelecer um proces.;c educati
vo, para que desapareça O!i se dissol
va a cristalização do egois:c>.G humano. 
tão próprio dos nossos capitalistas, a 
fim de qú-e êles colaborem ef-etivamen
te, se quiserem, de fato, uma socieda
de mais perfeita e uma comunhá:) mais 
feliz no Brasil. Devem concentrar-se 
em tôrno do Govêrno e da::; inst:tui
ções públicas e privadas, para solução 
do problema fundamemal da nação, 
que é o .do ·soerguimento e da cons
tante valorização do homem brasilei
ro. O brasileiro dev.: str educa. ao, 
protegido,' resguardado-e deve ter se
gurança econômica no present<: e no 
futuro - não apenas no trab::tlho na 
fábrica, no eseritório, na repartição, 
mas também, na sua casa . .no seu lar, 
com a sua família e -em todo ambien
te que lhe propic:e a afirmaç5.o e ;;. 
expansão de sua personalidade. 

Peço que V. Ex. a desculp~ aparte 
tão longo ao substancioso discurso .gue 
está proferindo. 

O SR. GILBERTO FREIRE 
MUito agradecido pela colaboração de 
Vossa Excelência. 

(Lendo): 
Diante de tais escândalos é que um 

dos mais autorizados diários de Per
nambuco, c Jornal do Comércio, não 
hesitou, em editorial recente, em con
siderar que o baixo nivel dos alugué:s 
dos prédios da Santa Cs.sa "ofende ao 
senso de justiça social e de caridade 
humana mais ruciimentares". Obteve 
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o mesmo jornal declarações de um 
dos mordomos daqu;:la instituiçã.o sô
bre o assunto, e estas foram no sentido 
de que a situação da Santa Casa de 
Re-cife é, na verda-de, angustiosa, como 
resultado; em grande parte. àos baixos 
aluguéis de seus prédios, confia.n:.!o, 
entretanto, êle, mo::domo ~;:~e. depo:s 
de um "cavalb-e!res·~o entendimento 
com os in.ciust:riais, comerciam;e.s e ho
mens d.e negóc1os que ocu.';)am prédios 
da Sant:l. Casa, ver..ham a concordar 
tod-os na elevação dos aluguéis. Mas 
se não concorciare::n? Se não concor
darem. co::ltinuará essa cavalheiresca 
explcr::.ção dos p-obres pe:os ::"i c os. 

São ê:;ses casos que me convencem 
do acê::'to de se fixar na ConstitUição 
a obrigação de ampa:ro pelo pode:r pú
blico a institu çõe.:; sc~ciolõgicamente 

C!'istãs ou católicas. como as !>.'[:se
rícó~dias. Diante d-élas :1ão comp::"e
en.do neutralidade do Estado. E todos 
sabemos, que sem êsse -.?.~paro a.;: Mi
se::-icó::-dias, como "· cio Recife, co:rrem 
o :risco de perscer sob le·s aue não 
devem aplicar-se à e:as e so-b· a indi
ferença àaquêles particulares ticos 
ou poderosos que deveriam ser seus 
maio::-es proteto:res. 

Air~da uma palavra: desejo ~razer 
me_u apoio à eme:2:ia do ilust::-e Depu
ta-?o Sr. Daniel P.;1raco. no sentido de 
c:r1ar-:-se um Oo!"J..selho ~~acio:lal de 
E~o:l.~mia "com)Josto de cid::!dãos de 
reco:nnecida competência nomeados 
pelo Presidente da R·zpública" e ao 
qual in::umbe "estudar, de forma ner
m::.n ente e o:rga!lizad:?.. a vida êco
nômi:!a dv país, sugerindo as medidas 
necessárias para mantê-la em ordém 
e estimular-lhe o p:-cgresso". deritr-o 
de um plano geral nacional. que o 
mesmo Conselho traç.z.ria. com "o ob
jetivo de promover o desenvolvimento 
íntcns:vo e ha:rmônico àa eco::J.om.ia do 
País". 

Sem info:rmsções cientificas e t-éc
nicas, os parlam-entos ou co:1gressos 

- d • '- • sao capazes e come.,er erros ne ~on-
seqüên-cias impre'irisíveis. Em estudo 
recente, um cie:J.tista britânico que é 
também um dos maio:-es homens de 
espirito público de seu país o p::o:.. 
fessor L::mcelot Hogben. destaca o 
perigo dos especialistas se fecharem 
dentro d·e suas espcc alidades enquanto 
os políticos legislam na igno!'ância das 
fôrças técnicas que condicionam as 
relações sociais. De fato. já não 'de
vendo ser uma deusa conservada em 
altar ou em nicho, no mterior .das 
aea.demisS' ou institutos, a ciêncià pre
cisa de ser trazida para s. administrção, 

para a organização do trabalho; pa:ra 
a p:roteção social do trabalh~?or, para 
a vida cotidiana das comuruc.ades. 

Não é de cientificismo ou de socio
log smo que se deseja im';)regnado o 
govêrno, a administ!:açã<? ou a legisla
ci?.o so:::.al do -nosso pars, como uma 
éura :radical do legismo excessivo que 
os dominou por alg= tempo. 

O que se deseja é a ciência, a téc
nica. a cultu:-a especialiZada e uni
ve:rsitária, a serviço da comunidade, 
através d·e maior conta.cto dos legis
lado:res e àos administra,dores com a 
mesma· ciência, com a mesma técnica, 
cem a mesma cultu.'"a. Daí a conv.e
niêr.:d.a, pa:ra um país como o Brasil, 
6e um Co:J..Selho Nacional de E-::o
nomia, cuja fu::ção seja não proclli'ar 
fazer õ.a pclit~cs. entre r.ós uma ci
ência. o que seria um perigo e, ao meu 
ver, um êrro, m.as estab2l-ecer ma or 
cont.!lcto entre s. arte politics.. e a ci
ên·:ia, inclusive s.s ciên(ci.as sc-ciais. 
Aliã.s, to:no daqUi a liberda-de de su
gerir a.Q iluszre Deputado Daniel Fa
raco a ampliação do Consel~o de 
El:::onomia em Co:l.Selho tambem ~e 
Cultu:-a e de Proteção Social, com t:-~ 
seções dist ntas mzs ~m com uni-caçao 
f:reoüente uma com a.s outras, Impos
síve-l ca:no é! cu n1e parece. t:-açar-se, 
em linl1.as gerais, um p:ano de eco
nem:&. na::-a uma comu.."1idade, sem se 
cons!d.eiarem seus p r o b l e 1n as de 
cultu:-a. e as sus.s u:-gêr:.c.ias ou neces
sidac·es cie proteção soci.?.l. Os pro
b~e:::nas àe eco::ornia huma:na. como 
dizia o p::-cf:::,;;::cor .Re:né Sand. Dêsse 
mo"o o Con.;:,o 'h o B~asi1 oi "0 S" a '0"0-
xi~;i.a do pr~p;;;to ·pa;;·;_ G~ã-Ê~e
tsn~...a, no:- Si r D:ar~: el Hall. sem chegar 
a ser á. segunda Câmara, que é na. 
Suéc a, cc::lfo:-me Hcgben -segunda. 
Cãnu::-a". co::nucsta àe homens de ci
ência e de t-eênicos que quase parti
ciuem da ativi.C:.ade leQ.isls:t:va. Inclui
::-ià o Conselho B::-a.si1ei::-c. lim'tado a 
ó:rgão de planif_i.cg,ção. informaç-.ã.o e 
cm;.sults, não só ant::-opologlotas e 
econo:nistas. co:::no engenheiros. !:lé
ãicos, q11;-.,~cos~ educs..~o:-es esp-ecia
listas em assuntos de imigração colo
nizsção e se!'"Viço soci.a1. E conc:Jrreris. 
para que também no Bras·l pudessemos 
demonstra~ com results.dcs concretos 
que há u:na · te::--ceira so!ução para os 
problemss de desajustamento entre os 
homens, oferecida pela :naior co
opersção entre cientistas e politjcos. 
ent::-e a arte política e as ciências. e 
acima tanto do simplismo marxista.
co:::nml.ista., como do priiXlaJ:'i.smo fas
cista. 
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São êstes. Sr. Presidente e Senhores 
Constitu:ntes, os con:Pntários que ouso 
acrescentar aos de outros represen
tantes àa Nação Brasileira ao projeto 
da Constituição que haveremos de em 
breve promulgar. 
Es~ as sugestões e as emendas com 

que suponho vir, embora modesta
mente, colaborar num esfôrço em que 
já se distinguiram pelo espi..'"ito pú
b!ico, pela inteligência e pelo saber 
tantos dos Senhores Constituintes. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é muito cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o Senhor Alfredo Sá. 

O SR. ALFREDO SA - Sr. Pre
sidente, V. Ex."- comnreenderá a di
ficulli2 de de encaminhar meu -iiscur
so. após a oração brilhante e ~loqüen
te pronunciada, desta t~·ibuna pelo 
sociólogo e romancista at;e tan~o nos 
encantou, e que teve remate :JOt' <!11-
tre as palmas da .Assembléia. 

O Sr. Gilberto Freire - Muita ge
nercsida de de V. Ex. a. 

O SR. ALFREDO SA - M::ts. Sr. 
Presidente, meu discurso será br~ve e 
simples. 

O Sr. Barreto Pinto - Para :.:;ubs
tituir a Gilberto Freire, V. Ex."- está 
bem à altura. 

O SR. ALFREDO SA- Não venho 
ver;;ar matér...a doutrinária, mas.· ape
nas, justüicar emendas aue vou ofe
recer. passando-s.s às mãos de v E:c"
Sr. Presidente, para o destino regi
mental. 

Tais emendas reuresentam uonto d~ 
vista pessoal e, também. meu espírito 
de colaboração na obra grandiosa que 
estamos elaborando. Centenas ou mi
lhares de sugestões estarão sendo apre
sentadas, em forma de materia"l a ser 
joeirado pela Comissão da _ Con.>titm
ção. que apurará o que fôr ap:-ovel
tável, útil e digno de ser enfeL....aclo na 
nova Constituição brasileira. 

Sr. Presidente, outros pontos serão 
emendados ou esclarecidos :nesta 
Assembléia, cada um de nós <::uutl'i
buindo com argumentos própnos pa
ra justificar as sugestões ou modif.i.
cações que porventura deseje trazer 
ao ccnlfecime:nta da Casa. 

Minha primeira emenda é simp:es. 
envolvendo a'Oe:n2s maté:-ia de reda
ção. Te:::n por· objeto facilitar s. ex
pressão e a p::-onú:ncia: :::r...anda Q...Ie nc 
P::-eâmbulo e:n lugar de "Nós. os re
presentantes do povo brasileiro ... ' , se 

diga, simplesmente - "Nós, re;n:e
sc:ntantes do povo brasileiro. . '·. 

Fica a pronúncia mais fluent·:, a 
expressão mais simples, e, por que não 
àiz~r. o estilo mais elegante. 

A segunda emenda versa ma~.éria 

interessante e que nós. residentes no 
interior, temos o dever de corrigir. 

O art. 127, inciso XII, do o~ojeto, 

declara: 

"0 produto :ias multas não po
derá ser atribuído, no toda ou em 
parte. aos funcionários que as rm
puserem ou confirmarem". 

Sr. Presidente, o artigo, como es!.ã 
no projeto. nada contem de nuvo. é 
aquilo que era e é aquilo que é. Pa
rece que êle encerra o engodo, au in
vés de corrigir a inconveniente q·1<' ora 
se observa ent::-e os funcionários fis
cais do Tesoura Federal. 

P:ropcnho, pc:- isso, a seguinte emen
da: 

Redija-se assim: 
"O produtq_ 1as multas !1ão po

derá ser a tribuido, no todo 0:.1 em 
parte, aos funcionários." 

E' comum observar-se a desnrnani
dade com que procedem os fisc<ti.:; d') 
impõsto de consumo no inte~!oo do 
nosso Estado. Preocupados uni.,amen
te em auferir participação na muit-1, 
lavram autos de infração arbn;raria
mente, sem critério, visando apena.;; o 
provento que possam tirar da mu:ta 
imposta. Não é quem impõe a multa, 
quem a confirma que tem pa!'t: na 
mesma. Quem a impõe é o coletc•r e 
quem a confirma é o delega-do Quem 
autúa, quem lavra a infração é CJ par
ticipante da multa. E êsse va: :\ loja 
à casa comercial para autuar s.rbi
trariamente. 

Minha emenda tem por objeto 
impedir tanto ao que autúa, qu-~ la
vra o auto de infração, como ac que 
impõe a multa e ao que confirrn::. 
qualquer participação no seu resul
tado, se declarada procedente. 

O Sr. Wellington Brandão .,- O que 
é, indiscutivelmente, um princípio.mo
ralizadar. 

O SR . .AL.r~O SA - Regbtra 
com s::tisfação o aparte ào nobrz co
lega, em apoio do ponto de v'...st:J. qt;e 
estou suste:::1tar..do. 

...A_ t.erc-eira em-ends., S:s. Re:J."-:?sen
tantes. visa ampliar preceito d') Pro
j-eto em d ... bate. 

D:Z o art. 21: - "0 de:Jutac:i.o cu 
se:::1ado:-, invest:do nas funções de J:.1i-
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nistro de Estado, não perde o Ir!an-
dato." 
Formulei emenda nos seguintes têr-
mos: 

"0 deputado ou se.nador, in
vestido nas funções de Ministro 
de Estado, de Interventor Fe
deral cu de ~cretário de Estado, 
não perde ·o mandato." 

Justificação 

"No govêrno da União, -~ como 
dos Estados, êsses cargos são sem
pre temporários, e não têm a es
tabilidade dos mandatos. Não é 
justo que perca seu mandato de 
deputado ou senador quem vc.i 
ocupar um cargo de confiança, 
deixando a vitalicieda·:le temporá
ria daquele pela precariedade dêste. 
A mesma razão que milita para o 
Ministro de Estado, ocorre para 
os Intervento-res Fe·de::-aís e Se
cretários de Estado." 

A quarta emenda refere-se ao ea
samento civil. 

Estabelece o Pr.ojeto: 

"o casamento será civil e gra tui
ta sua celebracão. O casamento re
ligioso equivaierá ao casamento ci
vil, desde que se observem os im
pedimentos legais dêste, e · seja, a 
requerimento do celebrante ou de 
qualquer interessado, inscrito no 
registro.civil. O registro é gratui
to e obrigatório." 

Proponho restringir o prazo, di
zendo: 

"desde que, por qualquer inte
ressa;do, seja inscrito no registro 
civil, dentro do prazo de 90 dias." 

Como está no Projeto, o prazo fica 
indeterminado, e a família pode ficar 
constituída irregularmente, pois a 
tt .dência do nosso povo é retardar, 
esquecer, deseuidar-se de uma forma
lidade desSa natureza. 

O Sr. Nestor Duarte -· V .. Ex."' tor.
ila olbrigatória a formalidade do re
gistro?. 

O SR . .ALFREDO SA- Determino 
um prazo para ser feito. 

O Sr. N estar Duarte - Por qualquer 
interessado? 

O SR. ALFREDO SA- Sim, prin
cipalm€nte. pelo sacerdote, o mais in
teressado ém dar validade ao ato que 
celebra. 

'viso apenas evitar que se deixe de 
fazer o registro e se constitua a fa·.:. 
milia de modo irregular. 

O Sr. Nestor Duarte- Tenho uma 
pequena restrição: acho longo o pra
zo de 90 dias. 

O SR .. ALFREDO SA - V. Ex."', 
como eu, filho do interior, sabe que 

· as distâncias são longas. O interior 
é remoto. _As v~es o sacerdote sai 
em viagem de peregrinação, de visita 
pastoral, e demora 2 ou 3 ·meses. Por 
isso, dei prazo dentro do qual possa 
ser satisfeita a formalidade. 

O Sr. Nestor Duarte - E se nesse 
prazo não se fizer o registro e morrer 
um· dos nubentes? 

O SR. P.i.:o'REDÔ SA- Justamente 
por isso apresento a emenda. Si2' 
morrer um dos nubentes antes do pra
zo, será atingido o direito de proprie
dade do cônjuge sobrevivente, o · di
reito hereditário dos :ilhos do casal. 
Estabelecido o prazo, o sacerdote, ou 
qualquer interessado que não fizer o 
registro, sabe que a pena será da de-
serdação. · 

O Sr. Valjredo Gurgel - V. Ex.a 
tem muita razão ao salientar quão di
fí.:il é a viagem do sacerdo~e pelo in
terior. E não só isso, - os próprloo nu
·bentes lutam com dific:ll.dades de 
transporte. Por consegui."lte, o prazo 
estipulado por V. Ex. a. é muit-o Iazoã-
vel. · · 

O SR. .ALFREDO SA - Estimo ou
vir de V. Ex."', sacerdote ilustre da. 
Ig.reja, o aparte que aca.ba de pro
feri.:r. 

A quinta emenda visa corrl..o<>ir u.ma 
injustiça flagrante, uma iniquidade 
praticada pela Constituição de 1934. 
Diz a emenda: 

"Aos prejl.liClicados peló Gavêrno 
Provisório e que obtiveram pare
cer favorável da Cornlssã.o Reviso
ra instituida pelo Decreto n. 0 256, 
em cum:pri.mento do disposto no 
parágra.fo único do art. 18 da.s 
Disposições TranS11:órias da Cons
tituiçáo~de 1934, fica assegura.do 
o direito de reclamar, perante o 
Poder J'Uidici.ário, o pagamento do 
que lhes fâr devido, estendend»
se êste direito aos herdeiros e su-

. cessores dos que já ten:t.am :fale-
--'"' " ........ o o 

Como é sabido, o Govêmc ProviSó
rio da ~úbliea, mstitui<lo eiPo 24 de 
outubro de 1930, e que durou até 16 
de julho de 1934, demitiu muitos :fun
cionários vitallcios, entre os qus.is jui-
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zes, professores, taib~liãos e outros ser
ventuários da justiça. Prejudi-cados :Por • 
ztos a!"bitrários e ilegais, não pude
ram recorrer ao JUid:iciário, por lhes 
t-er fecllado a porta o art. 18 Di.<~Dosi
ções Transitórias da OonstituiçãÕ de 
_34, estatuindo: 

"Ficam a.provados -os atos do 
Govêrno · Provisório e exduida 
qualquer a.preciação judiciária dos 
mesmos a.tos e de seus efeitOs". 

Mas, Sr. Presidente, em seguida, lo
go no art. 20, a Constituição estaibe
looeu, assinala.ndo a injustiça. que aca-
bo d-e apontar: · 

"Os prcifessores dos institutos 
o:fi.ciais de e11sino superior, des
ütufdos de seus cargos, deooe ou
tnbro de 1930, terão garantidas a 
inamovibilidade,. a vita.licidade e a 
ir.edu:tibilidade de seu.s venci
incritcs". 

Por· que essa, desigualdade d.:; trata
mê:r~to. qua:n.do todos estão em !guall
dade de situação? 

Com o propósito de s:::-nar semelli:n:-
. te desigualdade e reparar a injustiça. 
pratica·d.a a eroe-:2da oferece oportv.ni
da.de dc-s prejudicados pleitearem seus 
direitos perante o Judiçiário, . 

O Sr. Alencar Ara.Tipe - Mt:.ito bem. 
V .. E."." terá kd.o o nosso apoio. 

O SR. ALFREDO SA - Agradeço 
a solidariedade, Devemos ter espirito 
de colaboração, co:ricorre.r..ii.c para que 
s·e fsça. obr-a estáJvel, digna e dura..,. 
doura. 

Ti'V·e!l'.lOS, no periodo i.nul>erial, que 
. duxou 65 anos, sbmente uma Carta 
Oonstituciona1: elabora.da em 25 de março de 1824, sua validade juxídica 
foialté 15 de novembro de 1889. 

Na Repúlblica, a-penas com 5ti' anos 
de v.ida, viera.."'l as C<>nstituiçqes de 
1891, de 16 de julho d·e 1934, a Oarta 
de 10 de Novembro de, 19-37, e agora 
ca.minham.os pa=a o EstSJtuto de· 1946, 
a quarta Lei Bãsica, portanto, n!) regi
me que adota.mos. 

Soo sempre de caráter dw:ad.,uxo tõ
das as obras de oodifi'CaÇác. O Código 
Crizninal do Império d-ata de 1830 .e 
vigorou 'até 1890; o Código Comercial 
está e;n vigência até hoje, com quase 
100 an'OS. O Código Civil francês é 
do tempo de NSJPOleão. Os códigos po
Utioos são, pois, obras de duração mais 
ou menos prolongad-a.. 

}'()r . que, Senhores . - seria interes
sante ind·agar - por que essa. falta 
de estabilidade em nossas leis funda- -

mentais? Diria, espelhando o meu pon
to de viSta, - é deVia princi-palmente 
ao rompimento, em 1891, "ào regime 
politilco em que viveu o Brasil no pe-
riodo Imperial. · 

O reiime P?Xlámentar, de onde sur
giu a nacionalidade, onde o povo se 
educou .e que trouxe a normalidade po
lítica. e a tranqüilidade pública. do 
Brasil, duxz-nte longo periodo de 65 
anos, foi abruptamente rompião, em 
1.a.91, qua.."ldo sobrevei·o o siste:m.a pre
sidencial. 

O Sr. Wellington Brandão -Vossa 
Ex." é parlam·2ntarista ? · 

O SR. ALFREDO SA- Sou parla
n!entarista er!l tese, mas, na prática, 
rzs:poTiderei a -V. E:::.", a exemplo do 
que f&z ilustre jornalista CCl41 _assento 
~.:.:st~ P,_ssell1bléia, ac· atender a um 
dos s2us cons~üentcs: n5.o D-l:·!"'·:sento a 
iC~Sia de retGrr1o ao p::t!'l:.m;:·c.t8z-:sino, 
~orque s~:~2. ts.rd.e C.~ m~is. A o~:a 

d2. recc~st:tucionalizaç§.o çio .. pa.1s me ... 
6..:da ursente. n~Z!essária, deve ser, 
quanto sr:!t·:s, conc:!uiàfL 

O 1 . ...,.....,..:~ .. .., ri'"'"' OT'"I..._ r• ·-e· l no \.::;.:. ...... -e pa. a..L.:J""_ ... La . i,),J.!. n , .1 

lo::.J.s;o p2!"ioclo de vigência em noss!J 
:ç~is, p:::>poLcioTlCU felicidê.de e t.r2.n
quilidade ao Brasil. E!n ;Jaí.:;2s corno 
a Ar.:térica do Norte, êle se adaptou 
perfeitamente a- seu. povo. 

O Sr. Eurico Sales - .Se ,... regif!1e 
p?.rlamenta:r fazia a felic:dad<' do Bra
sil' por que foi procla:nacla a Repú
blica? 

O SR. ALFREDO SA -V. Ex." o::m 
sabe o papel que o povo :-ep:es<"ntou 
na proclamação da Repúpt:ca e o re
gime quê foi mstituido >J.:la. Consti
tU:nte d·e 18f:l. 

O Sr. E1.!rico Sales - Foram os 
Constituintes de 1891 que estebel-e'ceram 
o regime presidencial. 

O SR. ALFREDO SA-Na procla
mação da República. e na mudança 
de 'forma de govêrno .intervieram o 
povo e as fôrças-'armadas. N::~. tran-. 
sição do regime parlamentar par:t o 
presidencial o povo não foi cousultado 
nem se estabeleceu a prelimins.: de 
saber se o povo seria pelo regime par
lamentar ou pelo reg:me prestdencial. 

O Sr. Ettrico Sales- Os Constituin
tes eram Representantes do povo -e fo
ram êles que assim decidiram em nome 
do povo. 

O SR. ALFREDO SA - !viinha ar
gumentação se funda menos em dou.,.. 
trina ou em. tese que na ex;>~::riência 

e na prática do que sabemos pela lei-
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tura e conhecim·znto da nistória dQ 
Império. 

o parlamentarismo é, além disso, es
cola de educação polit ca oe 1ormaçao 
de estadistas, de tribunos. de admi
nistrador·es,. de homens de Estado. Foi 
assim que o Império nos deu os ho
mens mais notáveis q_u" nossa história 
política registra. 

Parlamentar:smo representa, ainda, 
equilíbrio de po:ieres e é o clLna ;:,ro
pic· o para a vida dêstes. 

o· Sr. José Augusto - Na teoria e 
prática de todos os povos. 

O SR. ALFREDO SA-Na vigência 
do regime pre.sid·zncial no Bra!>iL ne
nhum partido terá estabilidad~ r.em 
viverá longamente <muito bem l ; te
mos prova disso pelo que ~cc.nteceu 
neste longo- periodo. Ouvi, dit~... d~sta 

t::-ibuna por eminente orador que os 
part'dos tradicionais da República de
viam estruturar-se (;m · forn,&s :rm~is 

sólidas e perfeitas. Nego, po1é-:.n, que 
a República tenha tido partidol> tradi
c:cnais; d·:: fato ela teve apena.., par
tidos ocasionais, efêmeros, que desa
pareciam após a luta para a qual eram 
organizados. 

O Sr. Eurico Sales- Foi o res,lltado 
do aprimoramento da autonom:[, dos 
Estados. 

O SR. ALFREDO SA - Vossa Ex
celência talvez n&o se lembre, ::nas 
deve saber que se organizou -em .1osso 
pais um belíssimo partido polítiro -
o civilismo - que, com a eleição, ,vi
tória e posse do presidente Herme.- da 
Fonseca desa,parec·~u exatamenr.e por
que partidos não podem- subsi::.Lir no 
regime pres: dencial. 

O Sr. Wellington Brandão - !\.-tas 
êsse partido a que V. Ex." se referiu 
deixou raizes profundas em nossa .;en
sibilidad·~ política. 

O SR. ALFREDO SA - Vo.:;:;a Ex
celência reco::-dará ainda que uo- oca
sião da reação reptlblicana organizou
se também em nosso país o oartido de 
que foi chefe N:lo Peçanha. Eleito e 
empossado o Sr. Aitur Berns.rdes, a 
Reação Republicana desapareceu. 

O Sr. Eurico Sales - Por culpa do 
regime cu dos homens ? 

O SR. ALFREDO SA - Quando 
se re:>.liza va::n as eleições de 1930 o::-
g~nizou-se em nosso país a Aliança Li
ber:ü de que foi grande animador ·"'l 

inesqu:cível democrata Antônio Car
los; uma vêz empossado pelas arma:; 

o Sr. Getúlio Vargas, extinguiu-se a 
Aliança L:beral. 

Vejam, portanto, Senhores, que o 
B:rasil no regime presidencial não ofe
rece clima para a existência dos par-
tid~. . 

O Sr. Eurico SaZes - Agora, porém, 
vivemos em regime de partidos nacio
nais. 

O SR .. ALFREDO SA - Estamos 
ainda no nascedouro, e V. Ex." já 
está ouvindo murmurações no sent:do 
de que se projetam fusões partidárias. 

Já declarei que sou parlamentarista 
•2m tese. 

Na prá,tica, cons1aero como fato 
consl.l:Illa-do, como acontecimento de
finitivo, a instituição, em nosso pais, 
do regim.e presidencial. Cumpre-nos., 
Senhores, procurar aperfeiçoá-lo. :f:ste, 
nosso dever. Não podemos parar, tão 
pouco retroceder, embaraçar a mar
cha vitoriosa, e que precisa ·ser rá
pi-da, da reconstitucionalização de 
n~so país. 

o Sr. Rauz Pila Pergunto a 
V. Ex. a em que a adoçãv do parla
m·entarismo retard:u"ia os nossos tra
baL'J.os. 

. O SR. ALFR...r!..'"'DO SA - Seria. ne- . 
cessária uma remodelação, uma re
forma do projeto constitucional e vol
taríamos ao principio de uma obra 
qu-e já está em mais de meio. 

o Sr. Raul Pila - Ba.;taria · fôsse 
. aprovada uma emenda que está rece- · 

bendo assinaturas. 
O SR. ALFREDO SA- Se eu fôsse 

como V. Ex." e outros paladinos fer
vorosos e entusiastas do parlamenta

-rismo, como o nobre Representante 
Sr. José Augusto, se fôsse Deputado 

. da primeira hora, como SS. Exs. -
mas sou suplente e .t1ve de me arris
car aos azares de uma eleição suple
mentar - teria propôsto · uma ·preli
minar: deve-se adotar o regim-e par-

. lam~nta:r ou o presidencial? 
O Sr. FZôres da Cunha - A prell

minar foi l~vantada no seio da grande 
Comissão Constitucional. 

O SR.· ALFREDO SA - Mas não 
o foi no seio da Assembléià. 

O Sr. Flõres da Cunha - Na Co
missão da Constituição prevaleceu o 
p<mto de vista presidencialista. . 

O SR .. ALFREDO SA - Deveria 
ser levantada a questão. antes de 
constituída a grande Comissão, no 
s-eio da Ass~mbléia. representante di
reta ,imediata, legítima da vontade 
pop'ular. 
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O Sr. José Augusto - A prelimi
nar será levantada por ocasião da vo
tação da emenda que apresentamos 
{:Omo substitutiva ao capitulo ·sôbre o· 
PcG.-e!" Executivo. 

O 5R. .ALFR!EDO SA - Registro 
rom si.mpa·tia e aplausis o apa!te de 
v. zx.a. 

O Sr. Raul Pila - Se V. Ex. a me 
permite esclareCer, di:rei que basta 
substituir o capítUlo do Poder Exe
{:Utivo do atual projeto de Constitui
ção, para térmos o regim.:: parla::nen
tar, sem maiores dificuldades. 

O SR. ALFREDO SA- Estimarei 
teilhama.s um regilrul que assegure ao 
:pavo liberdade, tranquilidade e pra.s
peridadê na sua vida politica e admi
nistrativa. 

' O regime parlamentaT já noo deu 
êsse exemplo, essa prova. o regime 
presidencial está em experiên.cia e a 
instabilidade das suas Constituições 
está mostrando que o povo brasilei
ro não aceitou francamente o regime 
que se instituiu e mostrando mais, 
Senhores, que não se rompe impune
mente com uma tradição de tanto 
tempo em na.sso pa:ús. 

Me).l.S Senhores, sem ser, como 2.C3" 
bei de declarar, parlame-ntarista for
te, oonvicio e combatente, paladino 
ardoroso como os Representantes 
Srs. RaUl Pila e José Augusto, vejo 
os pendores · e inclinações do meu es
pí:rit-o para ê.sse regime, fundado tão 
sômente no exemplo e na experiência 
do passe do. (Muito bem) . Cuidemos, 
porém, de aperfeiçoar o regime pre
sidencial na sua prática (muito bem.> 

O Sr. Eurico Sal;ls - Exatamente: 
essa é a forma. 

O S'R. ALFREDO SA - Na Amé- · 
rica. do Norte o re~. presidencial, 
ie foi adotado pelo seu· povo, não pode 
servir de exemplo, de paradigma ao 
regime ado.tado no Brasil. Mas é tam
bém um ponto de convicção minha 
que a prosperidade de um povo e de 
um :país não de.pende do regime que · 
êle ad:ote - repÚJblica ou monarquia, 
presidencialismo ou parlamentarismo, 
mas do patriottsmo de seus filhos. 
(Muito õem.) . Devemos, por isso, den
tro do regime de ordem e de paz, res
peitando a lei, a· justiça e a liberdade, 
procurar servir' ao Brasil com devota
mento, com elevação e com patriotis
mo, para fazer com que seja êle gran
de um dia, uma Pá;tria forte e feliz. 
(Muito bem; muito õem. Palmas. O 
ora4or é v.i.romente cum prj.men:tado.) 

O SR. PRÊlSIDENTE - Tem a pa
lavr& o Sr. Wellington Brandão. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
(Lê o .seguinte discurso) : Sr. Presi
dente. Srs. Constituintes. Em traba
lho ·parlamentar anterior, com refe
rência à organização dos Municípios 
dizíamos: "Infelizmente, a história, em 

· geral, nã;O toma conhecimento de mui
tas contradições, e a do direito, par
ticularmente, consagra certas ficções 
por -uma espécie de terror supersticia.so 
à inovação". 

E explicâvamos: "O Município se in
corpo:ou ao nosso catecismo cívico pelo 
qt:e quisemos fazer dêle, pelo que deu 
ou poude dar entre povos temperamen
talmente diferentes, ou até de geo
grafia mais propícia ao flore-cimento 
oomuna1. Aprouve-nos, neste semi
mundo que é o Brasil, olhar român
ticamente o cantão suísso, sendo a 
Suíssa, ela mesma, pouco mais que um 
grande município". · 

E rema tâ vamos: "A experiência nos 
ensina e nos aconselha que o nosso 
Município deve ser um resumo vivo da 
estrutura social, econômica e política 
do país - nem excessivamente centra
lizado, nem largamente de-centraliza
do, porém, cautelosamente interpene
trado no espírito da Federação; esfera 

·resumida, mas sensibilíssima, de reper-
cussão e reprodução de todos os~ fa
tos que integram o fenômeno nacio
nal. 

';['orna-se imperioso que criemos um 
C<>nteúdo de substância à expressão 
autonomict" municipal, imunizand.Ó-o 
contra · tôda ronha demagógica, ou 
pondo-lhe os contornos verdadeiros à 
luz da interpretação preconizada por 
um Van Eiken, por um Pedro Lessa 
ou por um Viveiros de Castro - seja 
a interpretação prática, clara e di.reta, 
simples e retilínea. 

Nada de névoas metafísicas, de nu
ve~DU1as claro-escuras sôbre o corpo 
que devemos fazer de boa plástica e 
de melhor saúde. · 

Município,. em verdade, é concentr:::
ção e frutificação de interêsses lo
cais; é poder nuclear de contágio; é 
célula cuja vida se confunde na vida 
e no ritmo de outras células. Munici
pio é sobretudo . capacidade de se 
bastar essencialmente nas realizações 
ou efetivações fundamentais do pro
gresso social e econômico. Município, 
enfim, é iniciação elementar, mas se
gura, do espírito federativo. TUdo isso 
envolve necessàriamente a idéia de 
auto-determinação, de liberdade ad
ministrativa, digamos - de poder do
méstico. Não, porém, a de intangibi
lidade: 
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Não vemos como fechar o Município 
à. pe·.netração das influências do Esta
do - mozaico de municípios - ou 
mesmo da União - mozaico de Esta
dos. 

Sena a União o gêrJo-mau da vi
da :Polftica do país? - perguntava-se 
Alberto Tôrres, ante o delirante "auto_ 
nomismo" de certos jurist:::.s. ms.is po
liticos de vôos estradeiros d9 que mes- · 
mo ·cultores de um direito de rasgados 
horizontes. E' que, entre nós, apesar 
de excessivamente centralista, o insig
ne autor de Organização Nacional, co.: 
m9 já, em .1859, um Veiga Cabral, co
mo na América, um Goodnow, soube
ra~ colocar a questão debaiXo de um 
prisma nobremente realista, expungin
do-a da superstição doutrinária de 
uma autonomia à outrance. 

Nós, os Constituinte- de 1946, bra
sileiros de após duas guerras que fo
ram duas tremendas fulminações ao 
preconceito racial e ao ca<Xlête jacob~
no temos que pensar e obrar ma1s 
li~nidamente, mais diretamente e por
tanto mais anti-preconceitualmente, 
sem que, por isso, sejamos. In:e~os bra
sileiros do que os cons~1tumGes de 
1891 e 1934. 

Porque perpetuar ou, mesmo, . re
tardar no texto da Carta que esta
mos elaborando, a velha tormenta do 
município. metafísico, do municíp~o
embrião - deixá-lo à hermenêutica 
dJ.s vindouros como um venerável_ e 
complicado problema político · e JU· 
dica que não tive:o;l.Os &. coragem de 
solucionar em linhas nítidas e prá
ticas? 

Senhores Representantes ! A gêo
política nos deeerra um p~~ora:na 

novo, não apenas de modiflcaçoes 
radicais, ditadas pelo tr.a.nsporte, se
nao pelos outros processos de inter
comunicação, como o rádi-o e muito 
brev.eniente a televisão, e não será, 
jr para os nossos netos, e .sim para 
os nossos próprios filhos, a intensifi
cação, diremos melhor - a banali
zação do tráfego aéreo. A Enge!lha
ria política e Social, pelos seus mais 
eminentes planificadores, entre ou
tros, no Brasil, um Durval Bastos 
de Meneses, lança os diagxa.mas no
bremente revolucionários da futura 
civilização rural, sem esquecer as ci
dades lineares - verdadeiras col
méias comunais destinadas a resta
belecer o indlspensá.vel paralelismo, 
a indeclinável eqilipolência entre o 
Campo, no Brasil, abandonado e · es
vaído, e os grandes centros wbanos, 

cada vêz mais engorgitaclos no peri
goso crescimento de sua vitalida~ •. 

A economia rural, que é a econouua.. 
humana por excelência, começa & .in
teressar mais profundamente o ho
mem solidário dêsetes dias, já meio
desencantado je sua êonqUistas sim
plesmente industriais. , . Nessa, . que·. 
se aproxima, fulgurante r.es5urreãção
da.S energias pacificamente constru
tivas, o Município - unidade . gêo
polítíca - verdadeiro :qúcleo de con-, 
d~msações rurais - terá mna fun
ção civilizadora e, · sobretudo, socis
lizadora muito mais marcante do que 
a que .lhe foi dado desempenhar até· 
agora., e necessita, por isso, Jibe:rta.:r
se de sua pegajosa indumentária teó
rica - descart:::.r-.se, principalmente, 
do tremendo apetite saudosista ~ 
incorrigíveis amigos de sua quase so
berania política; precisamos dar-lhe, 
agora mais do que nunca, aquela es
trutura superiormente utilitária a qUé 
aludiu Alberto Tôrres. 

Por isso mesmo que não· consegui
mos ainda um. nível de culttira :r..li
tica capaz de nos pôr ombro a om
bro com a América. e j~tifiear, en.
tre nós, uma ConstitUição que no.s 
.permitisse, ·de -logo, a expedição óe 
U:Iha "Model City Charter", ou de 
um "City Planning", não devemos es
quecer que uma t.écnlea eX>Cessiva
mente· clássica em nosso Pacto Fun
damental nos poderia levar a im
passes ou mesmo a sérios descompas
sos frente à evolução dos métodos de 
governar e produzir. 

Teremos que estruturar a institui
ção municipal em linhas concisas, 
porém, não tão concisas que se lhe
sacrifique a substância, e que per
mitam, na via das leis orgânicas, 
aditivas ·ou interpretativas, um Ter
dadeiro "processo legislativo experi
mental", o qual, po::- sua vêz, con
sinta que· os municípios brasileiros 
evoluam, se reajustem ou se dinami
zem como legítimas células político
econômicas - não apenas geográfi
cas - no conjunto daquelas que de
v.em integrar o Corpo Vive da Nação. 

Senhor Presidente: ki considera
ções expendidas servem nem só para.. 
justificar as emendas que, ao Titu
lo m, Ca:pitulo m do Projeto de 
Constituição. temos a. honra de sub
meter à alta consideração da . Comis
são e ainda ma.is alto sufrágio .dest& 
Casa, senão para valer como ressal
va das veementes aspirações da. ver
dadeira. mentalidade municipa.li.st~~o do.-
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Brasál e que se referem à estatuifi
cação dos -direitos basilares do Mu
nicípio, como/ que a Carta Modêlo 
de seus Poderes. 

Em nada desmerece:ri.a a técnica 
das elaborações de baze uma "De
claração dos Poderes Fundamentais 
do Municipio", .antes, teria a Vir
tude de firmar a natureza e a exten
são dêles, ao invés de lhes deixar á 
estrutura a preceitos excessivamente 
sintéticos, por isso mesmo passiveis 
de interpretação controversa. Não 
é sem grancie timidez que, interpre
tando aquelas aspia"ações, deixamos 
nos anais dêste Parlamento a inte
gra dêsse quase Decálogo. 

DURAÇÃO DE PODERES FUNDAMENTAIS DO 
MUNICÍPIO 

I - Poder de se orga.nizar politica
mente, elegendo, pelo voto direto, os 
seus vereadores, e pelo direto ou in
direto, o seu administrador. 
II - Poder de votar as leis de 

seu ·especifico interêsse. 
m - Poder de organizar os seus 

próprios serviços, inclusive os de 
simples colaboração com o Estado e 
com a União. 
· O Sr. Olinto Fonseca . Como 
V. Ex". sabe, sou inteiramente fa
vorável à autonoinia do município. 
v. Ex11

• adinite o Departamento da~ 
Municipalidades? · 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Em tese. Não, porêm, segundo a 
sistemática organizada no regime do 
Estado Novo. 

O Sr. Olinto Fonseca - Dentro çia 
realidade brasileira, V. Ex". sabe 
que os municípios não disPõem de :;e:r 
viços de tôda a assistência técnica 
própria. Portanto, poderão competir 
ao Estado êsses serviços de assistên
cia, engenharia urbana, etc. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Perfeitamente.' 

O Sr. Plínio Barreto - Aliás, em 
São Paulo, no govêmo Armando de 
Sales Oliveira, havia o departamento 
técnico das Prefeituras. 

O Sr. JaZes Machado - Como órgi:.o 
consultivo. 

O SR. WELLINGTON BRANDÃO 
- Sou testemunha das :realizações 
verdadeiramente beneméritas do go
vêrno Armando de Sales Oliveira em 
São Paulo, e justamente no 'ponto de 

vista a que se refere o nobre Depu-
tado. · 

O Sr .. OZinto Fonseca - Quanto. 
por exemplo, à assistência de conta
bilidade, o que se tem verificado no 
municipio é uma certa precariedade 
do serviço. O Estado; sem intervir, 
assistirá o município não só em ser
viços de ordem técnica, mas também . 
de contabilidade. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Esse o princípio da interpenetra
ção a que me refiro. A Federação 
nada mais é, no meu fraco modo de 
ver, do que integração, única de po
lítica, descentralização relativa dos 
serviços públicos. 

O Sr. Oli'IZto Fonseca - Não se 
deve de forma alguma fechar as por
tas da assistência por parte do Es- . 
tado, porque os municípios, dentro 
da realidade_ brasileira, não dispõem 
de recursos para essa assistência. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Admito a assistência de um depar
tamento desde que se revista de ca
ráter de órgão acessório, de órgão 
desligado da atividade especifica dos 
municípios, órgão de censura, de re
proche, de estimulo, de coadjuvação, 
de apoio, de reprimenda. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Sem 
nada custar aos municípios e sem fa
zer compressão sôbre êles. 

O Sr. Olinto Fonseca - Sem ferir 
a automomia, mas assistindo a a.d
Ininistração municipal. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Tive oportunidade de ~er alguns 
períodos que dão a medida da mi
nha concepção, nesse sentido. Sou 
pelo município, antes de mais nada, 

·rico e de possibilidades receitua.is, 
condição primária de sua indepen
dência. <Muito bem.) Depois, por 
uma autonomia política relativa, eis 
que admito o sistema eclético que 
perinite aos governos estaduais fun
ção meramente tutelar nos primeiros 
.anos da organização municipal. E' 
talvez tese um tanto arrogada e pe
rigosa neste ambiente de efervescên
cia democrática em que vivemos pre
sentemente. Mas posso garantir aos · 
meus nobres Dares que não me mo
vem nessa concepção senão outros in
terêsses que os hauridos na observa
ção da vida municipal que viVi e te
nho ViVido durante todos os anos de 
Ininha. mocidade. 
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Ia lendo, senhores, aquêles princí
pios que me parece integram ·o con
ceito de autonomia municipal. 
•• (Lendo.) 

IV - Poder de decretar seus im-: 
postos -e taxas, ~liar as suas rendas, 
arrecadá-las e aplicá-los. · 

V - Poder de polícia,· no campo do 
direito peculiarmente municipal. 

VI - Poder de punir administra
tivamente os que violarem suas.Jeis 
e regulamentos. 

Nesse preceito, nessa medida, IlÍi.O' 
vejam os meus nobres e eminentes 
colegas do Parlamento o propósito de 
perpetuar os laços de submissão po
lítica apontados pela livre critica de
mocrática, na ·organização ·dos nossos . 
Estados. O que essa emenda visa., 
principalmente, é dar ao Estado, nos 
prnneiros anos de vida de suas co
munas, uma função meramente tute
lar, setn que a êsses núcleos recem
construidos ou formados se retL'"e a 
possibilidade .de fazetem o seu admi
nistrador, pela via peculiarmente de
mocrática do sufrágio popular, por-

VII - Poder de adquirir, alienar, 
subrogar ou desapropriar bens, sem
pre que constituírem fundamento de 
tais atos, manifestamente, a necessi
dade ou a utilidade pública, e salvo 
o princípio da justa e prévia inde
nização. 

/que -a emenda prevê a eleição do pre
feito por dois terços de seus co-mu
nicipes. 

VIII - Poder de litigar, transigir 
e . decistir. Poder da cláusula ad tu-
dicia. ,. 
IX- Poder de se agrupar, em con

venção, a outros municípios, contí
guos vizinhos ou. próximos, para ob
jetivos ·comuns de bem público. 

Com ·assento nessa justifica tica pré
via é que tomei a· iniciativa de apre
sentar emenda ao projeto Constitu
cional, ora em trânsito nesta Assem
bléia. 

A primeira emenda traduz um as
pecto do diálogo há pouco estabele
cido entre o modesto orador (não . . 
apoiados) e ·o nobre Deputado Senhor 
Plínio Barreto, nome que declino com 
vel:ha. veneração e simpatia ... 

' · O Sr. Plinio Barreto- - Obrigado a 
V. _ Ex.a. 

o. SR. WEÍ.LINGTON B&ANDAO 
~- . . . e meu jovem ilustre colega da 
bancada, Sr. Olinto -Fonseca. 

Agora, as duas emendas: 
Emenda número 1 - Acrescente-se, 

ao art. 126, como § 2.0 (passando o 
único a. primeiro): .. 

"Pode, igualmente, o Prefeito ser 
de nomeação do govêrno do Estado, 
nos municípios cuja população não 
exceda, de 20.00-o (vinte mil) 
habitantes, segundo o recencea
mento oficial da União, e . ainda 
assim apenas no caso de não ter 
sido sufragado por 2/3 (dois terços) , 
pelo menos, do eleitorado inscri
to, devendo-se preencher o seu 
período de administração, quan
do faleça, não ·aceite, renucie ou 
venha a perder o cargo, conforme 
dispuserem as Constituições Es
taduais, suas leis aditivas ou in
terpretativas." 

Eis como, Senhores, tracei a justi-. 
ficação da emenda. 

"Ela oferece parcialmente eclé
tica para o provimento do lugar . 

_ · de prefeito: a,dmite que, nos mu
niCípios de fraca densidade demo
grá:fica, se faça, em determinado 
caso, a nomeação do Administra
dor. Os municípios de menos de · 
vinte mil hwbitantes, são por via -
de regra, os recem-criados, presu
mivelmente os mais atrazados, so
cial e econômicamente. -Os mu-
nicípios, como -o ·homem; como 
quaisquer instituições, têm, inevi
tàvelniente, o seu período de me-
noridade. " 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.a 
dá licença para um aparte? 

O SR. WELLINGTON BRANDÃO 
- Com m·aito prazer. - ; 

.O Sr. Aliomar Baleeiro - No meu 
Estado, têm ·se observado que, tôda 
vez que se separam .distritos de um 
munidpio, dando-lhes · autonomia, 
êsses distritos imedia:tamente alcan
çam rápido progresso. 

O SR. WELLINGTON BRANDÃO 
- E' o exemplo de Minas. Mas em 
nada de53lbona a tese o fato já cons
tatado, mesmo dentro do regime do 
Estado Novo, de que municípios re- _ 
cem-criados se dinamizassem, eis que 
a tendência descentralizadora, neste 
caso, tem seu mérito evidentemente 
assinalado, perfeitamente pôsto à pro
va. Mas, êsses benéfícios · decorrem:- - · 
menos da descentralização política"- 'e 
maiS da descentralização .administra
tiva, isto é, dos serviços peculiar
mente pert.encen~es à comuna. 
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O Sr. Aliomar Baleeiro.. - Real
mente, · a set:ie. do município absorve 
tôdas as rendas e não presta qual
quer serviço plThlico aos distritos. Daí 
a lei or:gânica dos municípios da 
Bahia, elaborada pela Assembléia· Le
gislativa local, ter determina.do que 
seriam obrigados a aplicar em cada 
distrito, pelo menos metade da ren
da ai obtida. 

O Sr. Olinto Fonseca - Em Minas 
também se fêz isso. 

O Sr. Lino Machado - Não acre
dita V. Ex. a que sua emenda virá hi
pertrofiar ainda mais o Executivo, já 
tão hipertrofiado? 

O SR. WELLINGTON BRA.J.'fDAO 
- Não sou pela hipertrofia do Exe
cutivo. Albstraindo os fatos corren
tes da vida política nacional, sou pela 
fôrça .do Poder Executivo, como o sou 
pela do Poder Legislativo. 

O Sr. Lino Machado- De qualquer 
maneira, a emenda que V. Ex. a aca;ba 
de propor tende a aumentar a hiper
trofia do Executivo. 

. . 
O SR. WELLINGTON BRANDÃO 

- Não há tal. Nessa emenda ponho 
minhas vistas sôbre a realidade bra
sileira, .encarando os . municípios dis
tantes, desligados e insulados no seu 
estado de quase primitivismo econô
mico, · politico e social. 

Nesse caso, associo um poder legi
timo, que é o do Estado, à função 
meramente educativa, digamos peda
gógica, de interferir . na vida dêsses 
municípios, enquanto, presumivel
mente, se manifesta1:em incapazes da 
benesse, do beneficio, nao digo do fa
'\'o:r, porque não é tal a outorga tia 
emancipação. . 
·o. Sr. ·Lino Machado - Lamen~:> 

discordar de V. Ex. a. 

O SR. WELLINGTON B..""tANDAO 
Continua a justificação da emenda:. 

"Não há., aqui," a consagração 
de uma hierarquização de comu
:nas, senão a de um principio ele
mentar de ordem J)olitica e adm1 -

Distrativa. A emenda visa ,ampa
rar, no nascedouro, na infância ou 
até mesmo na juventude, essas 
in:fra-estruturas politicas e admi
nistrativas,. pondo-as, não sob tu
tela. do Estado, porém, na vía de 
'Um regime de autp-educação de 
adaptação e de experimentação, 

I!!Ob a mediação de bom varão dêsse 
mesmo E.."tsdo. Isso mesmo, nll!1la 

·. 

única hipót;ese: sempre que :> :::e
sultado do pleito eleitoral indicar 
divisão pr0/1Lnda da .opinião mu
nicipal. 

Essa divisão, nos pequenos nú
cleos derno,"Tâficos, longe de oro• 
var educação, livre. opção,· c9.pa
cidade critica, é ·sempre índice de 
choques ou atritos personalíssi
mos. Lembremo-nos de que o Bra
sil não é só um país de analfa
betos, senãO; o ·que é pior, de 
analfabetos pobres. Aqui, ·como,· 
de regra, nos paises latino-amell
canos, por ~sgraçados defeitos d3 
origem, a escassez de populaçiCJ 
está sempre em correlaçi:to com os · 
dois mais sérios fatores de incul
tura social e incapacidade econô
mica: a falta de transporte e· a 
falta de produção". 

O Sr. JaZes Machado - A causa 
principal é a falta de fortalecim"!nto 
econômico e financeiro. 

O SR. WELLINGTON BRANDÃO 
- Perfeitamente. O fortalecimento 
econômico depende, essencialmente, 
do transporte e da produção, como a 
:produção depende do transporte. E' a 
minha tese. 

O Sr. JaZes Machado.- Essa é a 
verdade. 

O SR. WELLINGTON BRANDA O 
" "Assim, a emenda ·impõe aos 

municípios incipientes uma alter
nativa que reputamos feliz, e ;>nr
feitamente ajustável às realidades 
de nossa história poütica: ou elP.-

.,- gem o seu prefeito por uma mato
ria tal de sufrágios. que imponh~m· 
a presunção de sua capacidade d3 
auto-determinação, ou. se o re
sultado do pleito ~pUca. divisão 
profunda de opinião, o te!"ão el"!tt:J 
pelo Govêrno do Estado, que exer
ce, dessa forma, uma verdad<>Ira. 
missão arbitral, .coordenadora dcs 
interêsses sociais e mesmo admi- · 
nistrativos da comuna. que criou '. 

O Sr. JaZes Machado - Creio qu.: 
isso não resolve. A divergêncil>. pode 
ser mais profunda, com a nomeação 
de pessoa estranha a.o município. 

' 
O SR. WELLINGTO'"' BRANDAO 

- Devo dizer a V. Ex. a que essa. 
emenda representa, realmente, algu
ma coisa que eu previa viesse chocar 
o sentimento democrático genera.U~1.
do ds. Assembléia ..• 

O Sr. JaZes. Machado - Não é só 
o sentimento • mas e. real1dade. 
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O SR. WELL!NGTON BR.ANDAO 
- ... Sentimento em que esto!l inte
grado em virtude de uma vocaçao p!'o
!unda. Encaro, prezado, ilustre e n_?
bre Deputado, Sr. Jal~s Machaao, 
quatro formas de extremiSIIlos: o da 
'dll'eita, o da -esque~a, o do centro e o 
da excêntrica que e o da liberal d~
mocracia, extremismo qu~ p.~clemos 
chamar insipido. E' o apego as v-e
lhas fórmulas do romantismo de 1891, 
do romantismo individualista da . R.e
volução Francesa, como mostram os 
maiores sociólogos da hora, porque a. 
hora é mais dos soci!W.ogos e dos eco
nomistas do que dos próprios juristas. 
Como observa um jurista. nome cor
rente em tôdas as bocas, em tôdas U'i 
academias e em todos os parlamento.s. 
Léon Duguit nas suas "Transforma
ções do Direito", êste se caracteriza, 
precisamente, na época moderna, pela 
sua tendência de adaptação aos fatos 
mobilissimos que começamos a pJ.-a
senciar neste verdadeiro raiar de épo
ca. E é por isso que, muita vez, aMico 
dos pontos de vista jurídic?s em . que 
fui educado, e que há. vrnte cmco 

' anos prático, no exercício de mi~ 
profissão de advogado e no das !Ill
nhas modestas atividades politi'!a'i. 
Entretanto, encaro o momento na .S'ta 
mobilidade perigosa; encaro o adven
to de .uma nova série de fenômenos ' 
que virão abalar profundamente as 
raizes clássicas da sociedade. 

O Sr. JaZes Machado-'- V. Ex.a não 
acha que o prefeito impôsto pelo c•m
tro mais incitará o extremismo do 
oue s~> fôsse escolhi-do livremente pelos 
muniéipios? 

O SR. WELLINGTON BRANDA O 
- Não se trata, no caso da emenda, 
de administra,dor impô_sto pelo cent':_o. 
Tive ouõrtunidade de declarar que .aao 
·encaro· o princípio federativo do ponte· 
de vista simplesmente clássico em que 
se colocam os nobres colegas. 

Encaro a Federação, antes de ma!s 
:nada, como fenômeno de . interpene
tração, como fenômeno d:e in'OOreâm
bio, como fenôm-eno de comu.nhão. 
Digo aqui, com o velho Allberto Tôr
res, um dos nossos mais agudos so
ciólogos, que Estado e União não coru>
tituem espantalhos para . a vida na
cional. Se algumas, ou m€smo muitas 
~. erram, claudicam, inúmeras ou~ 
tras acer"..am, · totnand<J diretr1zes ver
dadeiras. E é o motivo pelo qual, já 
de Vistas voltadas para a nossa ;prQpria 
eXl!)eriêlncia histórics. ••• 
· O Sr. JaZes Mac'l'uulo ·- Estou com 
muitas · sa.udS.d.es dêsses tem(pos-,. ••.• 

O SR. WEJ:...I.JNó.TON BRAN
DAO - ... admito que o Estado .pos
sa ter esta interferência, exercida em 
nome de um principio salutar - o da 
iniciação ou d:a preceptoração dos Mu
nicipi.cs qu~ se criam para a ·grande 
vida da congregação ml.IIticipa.l. 

"Nem se objete que autonomiS. é 
indivisfvel. Em se tratando dessas 
imra-estraturas políticas polítlioo
a!lministrativas chamadas municí
pios, o conceito de autonomia é 
simplesmente relativo, por isso que, 
como já demanstramos, condicio
anados aos interêsses do i.deial fe
derativo. Federação nã.o é ro u:niã.o 
e integração: é também interde
dependên.cia. 

No Brasil, é indispensálvel qoo a 
lei teniha, além de seu conteúdo PI'Õ
priamente juridico, o de sua finali
dade tutelar, educativa, o de seu 
,poder de. coorde~ão politica ·e 

. social. . 
Eis porque a emenda cria um 

verdadeiro estágio i.nicial na evo
lução dos mUIJdci,pios, sem. lhes fe
char a possibili.da.de, m-esmo nessa 
f.ase, ·de fazerem ·a próprio admi
nistrador na via especialmente. de
mocrâ:tica .do voto". 

Passo agora à segunda :emenda, as
sim redigida: 

"Acrescente-se, C2.:pitulo II! do 
Titulo m. ou mesmo às Disposi
ções Especiais - onde oonveniente 
- do Ga<Pítulo II dO Tftulo IV 
<Secão II) do Projeto de Oonsti
tuãção, o seguinte preceito: 

.A:rt. As leis que dispuserem 
acêrea da divi::.'ão ou d:a reforma 
aàministrSJtivas dos Estados consi
derarão fundamentais à. creação e 
subsistência d-os Municipios, além 
·da outros, os seguintes priilctpi.os: 

a) o da densidade demogrMica; 
b) o de nivel cultural relativo; 
c} o da capacidade tributária; 
d) o da aplicação efetiva de, !Pelo 

menos, dez por cento de sua ren
da ttibutária em favor dos interês
ses d-a assistência social. podendo, 
nêsse sentidJ, convencionar com 
outros Municipios medidaS qu-e a. 
todos aproveitem na. proporção dos 
recursos oferecidos; e -. · -

e) o ds manutenção de armaft>m 
público para depósito ão oneroso 
de gêneros da Iavourá destinados 
a financiamento, ou a.o coo.sumo 
direto da população". 

Assim justl.fico a. emerida: 
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"O bem social, os interêsses da 
paz pública e ·os própri-os deveres 
etfco-politicos da. soliüariedade hu
mana iegitimam essa distribuição 
compulsóris de !'f:Clll"SCS fl::::.a:ncei
.:"OS :por todo o imenso território da 
na.ção em pró! dos mesn<JS favore
~ da sorte ou da fortuna: aju
dar a ampa.rá-ios, a cui'ã-loo, a 
-vesti-los, a abrigá-los, a alimentá
los e a educá-los, ~ desbravar ca
minhos para destinos nacionais. 
mais felizes ou, em pala.vras mais 
resumidas, fazer obra de verdadei
ra democracia. 

E nós, Constituintes, nesta hora, 
não estam.õs si::::.ão tentando bater 
-os ali-cerces de uma Demcx:.raci& 
Social; govêrno do povo para o po
'TO em sociedade, fonfui substan
cial, vivíssima, sinC€ríssim.a de rea
!izar a felicidade pública não rupe
nas no respeito à inoolumidade dos 
nossõS pensam:mtos e opiniões, 
mas principalmente na cooparti- . 
cipaçáo do :iever indeclinável de 
nos ajudarmos uns aos outros. 
(Muito bem; muito bem. Pal-
ma.s".Q . 

O SR. OL..~ VO DE OLIVEIRA -
~- Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O ~- OLAVO DE OLIVEIRA -,
(Pela ordem) - Sr. Presidente,_ va
lendo-me da jurisprudência da Casa, 
:preTaleço-me do ensejo para justifi
{:Sr, ligeiramente, algumas emendas da 
bancada do Partido Social Progres
~a, que representa a fusão dos· Par
tid-os Popular, Sindicalista., Progres
.sista e Agrário, o 'qual, brevemente, 
terá seu registro no Tribunal compe
tente. 

A primeira das emendas cliz respeito 
.à liberdade de imprensa, que deve ser 
.assegurada de maneira eficiente e ab
soluta contra qualquer surpresa ao seu 
papel predominante e saliente de de
fesa dos interesses públicos na moder
na democracia.. 

Como está redigido o a.rt. 179,· § 8.0 

do projeto de Constituição, o Poder 
Executivo pod€Tá, no :&nomento qus 
-quiser, usar da prepotê!lcia e do arbi
trio, ao sabor da conveniência e c'ie·in
.terêsses oa.rtidários, para. -~'azer a ap'r~
.ensão dê qualquer livro ou determi
.na.r a. suspensão de qualque:.: perió
-dico. 

Não há dúvida de qu~ semelhante 
J)l'errogativa, outorgada e deferida ao 

Poder Executivo, encerra uma séria 
ameaça à liberOOd.e de imprensa,·· 
ameaça que a Constituinte precisa. 
afastar e deve corrigir, através da su
gestão da emenda, que afereço a qual 

, defere ao poder judiciário o ajuiza
mento das providências em análise: 

"Ao art. 179, § 8.0 , acrescente
se: Em nenhum caso poderá. re
colher-se a edição de livros ou 
periódicos, nem decretar-se a. sus
pensão de sua. circulação, senão 
em virtude de sentença judicial, 
nos t.êrmos e pela forma que a lei 
prescrever". · 

Pela. emenda, o Executivo · poderá 
zelar eficazmente pelo interêsse pú
blico, contra os abusos da liberdade 
de pensam-ento na imprensa. Terã, 
porém, de agir, mediante apuração da 
verdade, em inquérito policial a ser 
enviado ao Poder Judiciário que, na 
consonância ordinária, a ser votada 
oportunamente com a celeridade ne
cessária, resolverá. soberanamente sõ
bre a procedência da medida -alvitrada, 
isto é, a apreensão de livro ou a sus
pensão de jornal. 

Espíritos sen.Satos têm chat:nado a 
atenção dos Constituintes para a ne-.. 
cessidade indeclinâvel da nova Cons
tituição dar a democracia mn con
teúdo social. 

Nesse sentido, o nosso Partido trás 
à casa algumas emendas. 

Assim, propõe que "" 
"ao art. 164, ·acrescente-se como 
parágrafo com a- devida numera
ção: Serão divididos em peq~eltos 
lotes e vendidas em hasta public!l. 
à. pessoas, que não forem proprie
tárias, as terrss devolutas do Esta
do .desnetessá.rias a seus fins. A 
alienação será feita com reserva de 
domínio e mediante pagamentos 
parce,2..dos, quando seus adquiren
tes. forem chefe de familia nume
rosa, operá.ri.os ou pessoas reco-
nheddamente pobres". . 

A outra. emenda ao art. 164 to.z:na 
. impenhorável a ~sa residencial única. 
e a. pequena propriedade dos operâ
rios, funcionários e pessoas reconhe
cidamente pobres. 

A seguinte determina. R. venda em 
hasta pública das terras devolutas dos 
Estados, a qual d~ye ser em p:-er.:
ta.ções àqueles que não·~orem proprie
tários e tiverem a qualidade de che-
fes de fammas numerosas. fi 

A última modifica . o instituto da -
ança, que constará de mero têrmo de 



- 214:-

compaxecimento à poliéia e a JUIZO, 
sOb pena do seu quebram43nto, .e o seu 
procesSo, será. inteiramente gratuito 
p_a.r.a os operários, funcionários e em
pregados do comércio. 

E' que, Sr.· Presidente, na hora pre
sente, o direito social quer uão sofram 
os· pequenos, os humiides, além dos 
revéses da sorte, as conseqüências po
liticas da sua falta de fortuna. 

As medidas alvitradas traz.em a pro
teção do Estado aos destituídos de 
recursos,. permitindo-lhes que possam 
aprove:tar-se na realidade da ordem 
social adiantada que a Constituição 
deve propiciar a .. todos os brasileiros. 

As emendas !>estantes dizem respei
to à organização dos poderes do Es- · 
tado e conjugadas, em número de três, 
dar_ão ao Congresso Nacional a facul
dade de forçar por maioria absoluta 
de votos a destituição total ou par
cial do Min:stério. 

Proporéionam elas o abrandamento 
dos rigores do presidencialismo exa
g-erado em que está vasado o projeto 
.de Constituição. Se, no momento, ain
da não temos infelizmente mentalidade 
pará - o · parL'lmentarismo, devemos 
avançar para êle, através do presiden
cialismo temperado: 

O Sr. Lino Machado - O pres:den
cialismo temperado está. encontrando 
apoio -de tôda a Casa. 

O SR. OLAVO DE OLIVEIRA - O 
aparte de V ..,.Ex. a mostra que o presi
dencialismc representa, porta.r.to, uma 
aspiração em ~rcha e será. atendida, 
mais cêdo ou mais tarde. 

Por últin:.o, mais duas emendas, que 
trago à .. Assembléia, l'zsam que ficam 
automàticamente licenciados, a part:.r 
do registro das suas candidaturas até 
à data. da eleiÇão, os funcionários pú
blicos · e os militares que pleiteassem 
cargos de representação. 

E' uma g:n-antia ao direito dos mi
litares e dos funcionãr:.os civis de li
vremente defenderem as suas aspira
ções aos mandatos populares, o qual 
já tem sofrido restrições .indevidas nas 
nossas lutas partidáriaS, mal que pro
curam as emendas evitar, regulando o 
assunto na própria Constituição. 

Era o que tinha a dizer. <Muito bem; 

O SR. OLINTO FONSECA - Se
nhor Presidente, peÇ!) a palavra, pela. 

,ordem. · . . 

,0 sà. PREsiDENTE - Tem a pa-
_la.vra o nobre Represen~ · 

O SR. OL!NTO FONSECA "(Pela. 
ordem> - Sr. Presid·mte, Srs. C<lnsti
.tu:ntes, apresentei à 12 do corrente e 
foi publicada no ''l:liârio da Assem
bléia" de 13, emenda assim redigida: 

"Onde cmTvier: A materrjdade, 
a infância e a adolescêncJ.a serão 
objeto de proteção especial". 

ProcuranD-o justüicar a emenàa, ·Sr. 
Presidente, lembrei que as Constitui
ções imperial de 1824 e republicana. de 
1891 não cogitaram dêsse assunto im
portante que tanto· interessa à nacio
nalidade. A Constituiçã-o de 193~ já 
se referia ao amparo à maternidade e 
à infância e a de 1937 previa o ampa
ro às gesta::1tes ::mtes e de!:!ois do 
parto, sobretudo à mUlher dÔ traba
lhaC.or, no capítulo referente à legis-
lação social. · 

A Carta de .. 37, no caJ)ítulo ·'Da Or
dem Econômica" concedeu amparo 
médico e higiênico ao trabalhador e à 
gestante. O projeto de Constituição 
submetido à apreciação da Casa, no 
art. 184, concede· assistência ao tra
balhador, assim como à gestante que 
terá assegurado descanso antes e de
pois do parto. 

Vemos, Sr. · Presidente, que o as
sunto merece dos pct:!eres públicos t-o
do o amparo e tôda a vigilância, por
quanto, em · magnifi~ . .discurso aoui 

_ prónunciado, o ilustre Representan.te 
Sr. Noveli Júnior lembrou a fra-se de 
um grande pediatra americano: "As 
nações caminham pelos pés das crian:;; 
ças". . 

(Lendo). 

Já foram cÓmpreendirlas pelos 
poderes públicos, e debatidos neste 
recinto, os graves problemas da 
maternidade, da infância e da. ado
lescência, no Brasil. Qs Govêmos. 
de vários pa.ises, sentindo a impor
tância dêste assunto, preconim
ram, através de legislação patrió
tica, meios para a solução da ques
tão. No Brasil, as cartas de . 34 e 
37 focalizaram ma.1s detidamente 
êste ponto, no entanto, o projeto
de Constituição, ora submetido a 
debate, apenas se refere, de m_odo 
impreciso, aos direitos de prote
ção que merecem a materniOa.de 
e a infância. . . 

Os índices de mortinatalidade e 
de mortalidade infantil, a deficlên

. cia e C.efeitos de alimentaÇão à in
fância, a preca.ri.dade de asssistên
cia. médica· e h<lspita.lar à materni
dade, o desamparo da criant;a. e 
a. de~qüência. infantil são !8.1<1$ 
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etue forem a nossa sensibilidade e 
reclamam da nossa responsabili-. 
àa.de providências salutares e ur
gentes, tanto quanto permitam 
J:J.cssos recursos .. Alguma. coisa já 
:se tem feito, no Brasil, mas mui
lo ainda se há ãe fazer, a fim de 
que possamos promover a grand~-
:~a. da Pátria . · 

Em · apreciação sumária, como 
wnvém a uma justificação 
de emendas à Constituição, basta 

_mzer que. a cidade do Rio de Ja
neü-o figura, no quadro de morta
lidade infantil entre diversas me-
1rópoles do mundo, em primeiro 
lugar. Não nos esqueçamos, ainda 
de que a nossa capital dispõe de 
:recursos de assistência que faltam 
em outros pontos do país. Confir
ma . esta observação o fato de 
achar-se a cidade de Fortaleza, 
importante capital nordestina, em 
lamentável·situação no quadro es
'W.tistioo de mortalidade infantil. 

Situam-se entre as causas pre
ponderantes dêste fato social a 
ignorância, as más condições hi
giênicas, a poluição dos manan
dais d'água potável, a falta de es
goto, insalubridade de habitação, 
clima, raça, e,' sobretudo, a misé
ria. 

Se atentarmos bem nos graves 
problemas brasileiros chegaremos 
sempre à mesma conclusão: 
J>Qb:reza - o que equivale dizer, 
falta uma população sádia de cor
po e ãe espírito. 

Sem cuidar do elemento que pro
duz, não produziremos o bastân
te para arender às nossas :ç.ecessi
da.des e vencer as nossas dificul
daües. ·A proteção do homem é de 
3ingular importância na vida na-
cional". 

Podemos lembrar, Sr. Presidente, 
que, quando da elaboração da Carta 
Magna Imperial de 1823, já José Bo
nifácio, o Môço, consubstanciou, re
sumindo-o apenas num período, todo o 
:probletna da assistência à maternida
de e à infância. Devemos focalizar o 

. problema dentro do· senti<io moderno 
da. puericultura não nos esquecendo 
do· binômio - mãe e filho. . . 

Não basta cuidar da criança. E' ne
. ~o cuidar, também., da mãe; por
quanto já · temos observado que, nos 

· centros populosos do Brasil. os índi
ces ~ morti-natalidaàe e de morta
lidade fufaDtil ·são assustadores. . 

Oe serviços- ligadOs à proteção à 
~tenúdai3e e à infância. são cUspen-

-. 

diosos e dependem de asistência téc
nica, não só por parte do médico ·mas, 
também, da enfermagem, como a wci.
liar, ao lado da organização material 
dos lactários e centros de sa.úde. E' 
preciso, entretanto, que criemos, no 
Brasil, um sentido de es-cola v.erda.dei
ramente ativa, a fim de que a socie
dade, interessando-se pela crian~. 

desperte também, de parte das famí
lias, um empenho continuo e patrió
tico em favorece-r a o.rganização. E' 
mister atentarmos bem para o pro-
blema, porquanto um Pais em forma
ção exlge de todos - não só dos po
deres públicos, mas também da inicia
tiva ua.rticular - êsse trabalho inin
tenupro, êsse esfôrço patriótico, para: 
a obtençio :ie uma raça à altura dos 
nessas foros de civilização e dos nossos 
anseios de progresso. · 

Em Minas Gerais, já. muito se tem 
feito com ref~rência à materni-dade, . 
à infânciá e à deliaüênci.a infantil. 
Verificou-se, por exein:plo; através de 
uma exper'..mentação no âmbito des
portivo, que a criança, indiS<:utlvel-· 
mente, é material com o qual muito 
se pode conseguir. Nesse terreno, 
constatou-se que, tôda vez que se 
cuida da criança de tenra idade, a 
partir dos sete anos, é poosível conse
guir-se um atleta perfeito, e disso dão 
testr>...munho os vários e sucessivos re
sultados conquistados por Minas Ge
rais nos campeonatos de natação in-

Pediria, pois, Sr. Presidente, aos 
Srs. Representantes atenção para 
êste problema palpitante da Vida na
cional, a fim de que, ulando pele. 
maternidade, pela. infância . e pela 
adolescência, :formemoo um Brasil for
te, uno, racialmen.te perfeito. E, en
tão, poderemos trata-r justamente das 
questões ligadas à produção, porquan
to, segundo tive ensejo de ju.,-tifi.car 
na minha emenda, sem uma ii'aÇa ca
paz de prod112:i.r, não resol!veremos, de 
maneira alguma, o problema básico 
do Brasil, que é o· de sua emanclps
çã.o econômica.. Estou cer..o de que 
merecerá todo o acatame.Dito da. parte 
dos· srs. Representa.ntes tão ~levante 
:problema., diretamente liga.do . à nossa 
formação eilgênica e à nossa indepen
dência econônrlca. 

Sr. Presidentk, concluindo estas 
conside1'8ÇÕes, lerei o final de minlm 
justificação, assim redigido: 

"F possivel. que os técnicos em 
feituras de COnstituição poderãO 
se opor à inclusão do ar...l.go pro- ' 
~to no texto da nossa lei bé&ca., 
sob o fundamento de que não se 
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trata propriamente de matéria 
oonstitucional Contr~emos êste . 
ponto de vists., se levantado, com 
a. nossa convicção de que ~ Direi
to Constitucional Brasileiro deve 
cogitar do que é básico no Brasil, 
desde -a instituição do regime de
mocrático, de acôrdo com o an
seio popula'!", o resguardo da nQSSa 
so~rania, a segurança das Iiber
da.des públicas, até a defi!tição 
dos direitos e deveres indivi
duais." 

Portanto, Sr. Presidente, desde a 
formação da nossa base econômica. 
até a formação dos serviÇOs e dos 'di
reitos que cabem à ·maternidade, à 
in!fância e à adolescência, e até os de
veres dos poderes públkos de apoiar 
justamente o binôn:rlo - "Mãe e Fi
lho", a fim de que possamos-ter, no 
Brasil, uma raça forte, uma raça sa
dia, apta a cumprir o determinismo 
que manda a consciência e o patrio
tismo, <Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O SR. JUSOELINO KUBITSCHEK 
- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pehl. ordem. 

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

O SR. JUSCELlliO KUBITSCHEK 
(Pela ordem) - (Lê o seguinte dis
curso) Sr. Presidente, Srs. C'lnsti
tuintes, o Projeto da Constituição 
apresentado pela douta Comissã.:> 
Constituciónal atende, de modo ge.."3.l 
às 2.spirações substànciais do p.;vo 
brasileiro. . 

Elaborado num momento em que 
a humánidade se refaz de longos so
frimentos, não deixaria êle de reco
lher a seiva poderosa dcs epi.sodic-s 
desenrolados no decurso dêsse meio 
século de experiências. 

O que se· assistiu, nesse ciclo histó
rico, foi a um estado de guerra per
manente, sobretudo de guerra es;:>irl
tuai. 

. Mais do que os fatôres econômicos, 
influíram as idéias flo desdob:-ar dos 
acontecimentos. Foram êstes wna 
conseqüência das idéias. 

As armas de que se serviam as .le
giões em luta procuravam impô:· uma 
direção espiritual. Antes de tudo o es
fôrço maior convergia para um o>oje
tivo: assentar uma idéia julgads. ver-

. dadeira. ' 

Das trei:nend:as hecatGlllbes que sa
cudiram a primeira metade do seculo 
reponta. vitoriosa a social democracia, 

cuja marcha através o labirin~-o dos 
obstáculos prossegue, sem desfaleci
mento. 

· Quando, em janeiro de 1918, Wilson, 
desco:-tinanào para o mundo · um pa
norama de felicidades, anuncia-vc o 
advento da democracia universal, com 
a supressão do poder arbitrário e au
tocrátioo, não podia advinhar a::. vi
cissitudes que a humanidade enfren
taria ainda, para chegar aos d;'l.S de 
hoje, tocados pelo sopro de uma li
oerdade que constitui o mais ãu"t"o e 
sagrado patrimônio conquistado pelas 
gerações atuais. 

Estamos aqui reunidos, nesta ft"2.ção 
do U::..iverso, à somb!"a das mesmas 
idéias que rondam todos os povos do. 
Terra. 

Queremos cristalizar, em nossa lei 
básica, os verdadeiros princípios pelos 
quais se bateram, taml?ém, os filhos 
do Brasil. . ~ · 

Enquanto povos de vida pluri-se
cular não aprovaram senão uma ca.r
ta constitucional, em nosso Pais, no 
decursó de pouco mais de cem ano;; se 
reuniram por um.s. m.:ia duzia ti.<: vê
zes os representantes do povo :J.i.l".:l a 
tarefa de estruturs.r Juridicamente a. 
vida do BrasiL 

.Já é tempo, pois, de se revelem ma
turidade do exame dos fenômenos po
liticos, econômicos e sociais da Na
ção.., de modo a .gravá-los na Consti
tuição em estudos, 

O veículo e a garantíz de tõ:i3.s as 
liberdades é o Parlamento. Aqui vêm 
escoar, às vozes, os anceios dos que 
querem viver livremente. O q~ se 
torna indisper.sá.vel, porém, é que o 
Parlamento não seja uma máquina. 
emperrada, 

Tive a honra de participar cil!. Câ~ 
·mara passada e pude observar a per
turbação inevi·tá.vel que à administra
ção traziam as imensas delonga,; na 
aprovação de qualquer projero. O 
Parlamento precisa ser um órgão eiás
tico, vivo. -

A existência de. Câmara e Senado · 
é o primeiro obstáculo ao rápido an
damento dos projetos. · 

.Já foi êste assunto tratad?, cGlll 
·grande brilho, desta tribuna. No vai 
e vem, entre uma e outra coisa .lá se 
vai o ano inteiro. . 

Desde, porém, que a corrente fs.vo-· · 
rá.vel à existência dos dois ór~os e 
fuvencível, impõe-se que os artigo:; 3'7 
e 38, do Capitulo m,-Seção V. sejam 
revistos e modificados de modo· a. per
mitir rapidez no processo de ~ls.bora
ção das leis. 
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O argumento mais sério contra o 
P.s.rlamento é a morosidade no estu
do dos projetos que, se devem ser exà
m.ina.dos com grande cuidado, preci
sa.m, por isso mesmo, corresponder r. 
:m.a=cha ãos serviços públicos. 

o Sr. Lino Machado - Parece que 
v. Ex. a não tem razão. E' o regune 
bi-cameral que nos garante a fed.era
ção, embora uma federação doentia, 
como essa que vemos, porque não há 
igusldaãe econômica entre os Estddos 
em todo o caso, representada no Se
nado, o que não ise daria com o -::e
gi.me unicameral a que V. Ex." alude-. 

o Sr. Olinto Fonseca - E' questão 
de :ponto de vista. A Câmara dos De
nu:tados tem representantes eleitos 
proporcionalmente à população do 
Brasil. 

O Sr. Lino Machado - Não resol
'lte. A representação do Senado é ãos 
Estados. A proporção só_ se· a.s:>egura 
CGl!Il a representação do Senado. 

o sr. O!into E:onseca - Os senado
. :res ~ embaixadores dos Estados_ 

o Sr _ Jurandir Pires - Precisam~
}:.:..: is.;o, sendo os senadores _os embai
xs.dores dos Estad'OS, a funçao, <;lo s~ 
nado não é a que lhe deu a Cons~l

tuição de 91, aliás, erradamente, e que 
se conserva até hoje. O Senado deve 
ter função específica, diferente da 
atribuída à Câmara. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- v. Ex. a respondeu brilhantemente 
o .aparte do Sr. Lino 'Machado. 

O Sr. Lino Machado - E' o llU2 
:paree.e ao nobre colega. 

O SR. JUSOELINO KUBITSCHEK 
- (lendo). -- O argumento mais sé
rio contra o parlamento - dizia ~u 
- ê a morosid-ade no estudo dos p::."o-

. jetos que, se devem Ser ~naçlos 
com grande cuidado, preclSam, J?Of 
isso mesmo, corresponder à marcha aos 
serviços públiccs. Critica-se o ex:~e~o 
de disoositivos que tem a ConstltUl
ção, qÜerendo al~ seja ela, s.p:uas, 
um conjunto sucmto de normas ge-
rais. · . 
· o que importa., porem, é que nela. 

· :fiquem gra:v:W:cs os v~dad~i:os _di
reitos e asseguradas as prerrogativas 
dos que traba1hs.m. e irice~tivam a 
prosperidade naciimal. 

Só assim realizará a democracia .o 
seu alto objetivo ·humano ~ prwse-g~
rã. a jornada que nasceu à luz da fl
loso!'ia ·mcde!'Il2. de Locke, Montes
q'.l::!<, e Rouss~u · 

Não basta o culto do mdividuo. 
E' necessário estt.dá-lo no seu mei:> 

soc~l e tal como foi iniciado no sé
culo XVIII, estab~iec~ a nO<}<ic; dos 
·direito do homem, diante do Estado_ 
E se, como aiirtr.B. Henri ::1~ Mun, 
que, "mesmo no ~entido -'mpirico e 
histórico, a demo.c-:a.~ia e o scdalismo, 
são noções inseparáv<;is", deve!Ilos con
signar em nossa. carta. má.gna, os 
postuJ.a.doQS que, no t(>rr~no politico, so
cial e econômico, lemW:em ao traba
Lhador brasileiro c f'spirito ::lu movi
m.ento que·. sintetizando o esfôrço da 
História e da Cultura. se resume no 
lema expressivo; liberdade para todos 
e igual-dade de todos . . 

_A nossa Constituiçfw à!eve, p:>is. ser, 
nao somenre uana gara·n:tia das liber
dades públicas, mas i;amobém, um có
digo de defesa doQS !W: eitos fundamen
tais dos brasileiros. 

E' preferível que na enumer:wão dos 
preceitos constitucion.Us haja. excesso 
de garantias básicas, antes que omis::. 
sões prejudiciais e nccivas. . 

Não importa que, para isso, tenhà
mos de multiplicar os capítulos, os ar
tigos e os parágrafos. 

De Minas, Sr; Presidente, recebi 
reclamações . e a.pêloo de numerosas 
classes, pedindo a inclusão de disposi
tivos que asseguren:. conquistas já 
consideradas tranqüilas. 

A Ala Trabalhista áo P. S. D. de 
Minas Gerais, reunida especialmente 
para estudar os preceitos do art: 164, 
do Capítulo m, refer~nte a "Direitos 
Sociais",· adotou uma série de suges
tões que, por meu intermédio, apre
senta agora à a.preciaçã.o dos ilustres 
representantes da NaÇão. 

Desincumbo-me, neste memento, 
desta tarefa honrosa. 

São indiscutíveis os direitos dos tra
bal.haàores a uma legislação que lhes 
assegure, do ponto ile vista espiritual, 
econômico e social melhoria decisiva 
no seu padrão de vida. 

Há falh:as, cuja correção é impres
cindível. 

São vá.rtas as emeridas, não me sen
do possível lê-las, à vista da escassez 
do tempo. 

Refiro-me a uma, porém; àquela que 
diz respeito à remuneração do traba
lhador, quando se encontra enfêrmo. 

Sendo esta a época em que mais ne
casslta de recursos, vê-se. êle privado, 
pela Legisiação_ atual, de· parte dos
seus vencimentos. 

E' necessário acobertá-lo das priva
ções que o assaltam, exatamente na 
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o_casião em que mais precisa de auxí-
lio. . · 

As outras, referentes a férias anuais, 
repouso aos domingos e !eriados;<>in
denização por dispensa de serviço, 
obrigatoriedade de restaurantes nas 
empresas industriais, fisca!.iz?ção da 

·legislação trabalhista, pela União, .Es
tado e Município, participação obriga
tória do tra.balhador nos lucros das 
emprêsas, previdências, iru.tituição do 
seguro pelo empregador, aviso prévio. 
para dispensa do empregado, higiene 
e segurança do trabalho, e justiça do 
trabalho, de constituição paritária, são 
tôdas ·de grande alcânce para o tra-
balhador. · 

Foram mOOitadas e sugeridas pe1a. 
ala trabalhista do P. S. D. 'de Minas 
Gerais, composta de trabalhadores e 
de homens que. ,conhecendo a real si
tuação da nobre classe trabalhista, 
apelam para esta,. Assembléia, confia
dos no patriotismo e nà compreensão 
dos ilustres RE'!Presentantes do povo. 

Outro capitulo, que exige_ uma re
visão, é o rclerente aos funcionários. 
públicos. 

As falhas são aqui, mais ilagrap.tes, 
ainda. Não se cogitou dos direitos 
elementares dos funcionários. 

A Constituição de 1934, no art. 170, 
estabelece os . preceitos indispensáveis 
ao Estatuto do Funcionário, pondo, 
desde logo, em vigor, mediqas acaute
ladoras dos direit9s da grande classe. 

A própria Constituição de 37, no ar
tigo 1Q6, guardou alguns dcs bon:; dis
positivos da Carta de 34. 

Por ·que SlllP~.· nesta, qua~quer 
referência aos dire1tos do_s func1oná- · 

- ? . nos. • .. 
As emel)das que apresento . resta-

-belecem no atual texto constitucional, as di~siÇões da Carta de 34, relati
vas a férias, aposentadoria por invali
dez, licença às g~tantes, e ainda ou
tras, assim como ·'áutoriza, para efeito 
de aposen·tadoria do funcionário, con
tagem do temtpO de serviço federal, es
tadual e. municipal. 

Oa.da emenda é acompa:nbacla de 
uma justificativa. 

O Sr. Lino Machado - Nêste pon- · 
to, v. Ex.a tem absoluta.razão. A con
tagem do teiillpo .estadua1 também deve 
ser eom.p.utacia porque o serviço é 
prestado ao Pais, quer no Acre, quer 
no Rio Grande do SUl, sob qualquer 
modalidade. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCREK 
- MUito obrigado. 

Não havendo tempo para lêr as 
~ e.discuti-las, peço a V. Ex ... , 
Sr. Presidente, que as faça publicar-

integradas nó meu discurso. CJCuito 
bem; muito bem. Palmas. O OTadOT é 
cumprimentado.) 

São en'Diados à Mesa as seguin- · 
tes emendas otereci4as ao prcjé
to da Constituição. 

EMENDA_.AO PROJETO DA CO~'"Si'IlCJlÇÃO 

Décima primeira sessão 

N.0 927 

Redija-se: 
"Nós, cs representant»..s do poyo 

brasileiro, reunidos em Assembléia 
Constituinte para organizar um regi
me democrático, invocando a prote
ção de Deus, eststuimos e promulga
mos a seguinte 

Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil.· 

Justificação 

A emenda não altera ·o sentido nem 
o objetivo do preambulo adotado Pe
lo projeto. O assunto foi bastante dis
cuti® na Comissão Constitucional e 
o deputado Prado Kelly teve oponu
nidade de declarar que a expressão 
- sob s proteção de Deus - repre- . 
senta uma graça que · não está. em 
nossas. mãos (Diário ela Assembléia, 
·n.0 40, pãg. 749). O .desejo eis maio
ria é dar uma demon~ de fé e, 
nesse caso, traduz melhor êsse desejo, 
em . forma, mais simples, a expressão 
- invocando a proteção de Deus. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Raul Barbo3a. - -~ 
Stil.ilart. - Rogerio Vieira. - .~
àal SiltJa. - Roberto Grossem.bacher. 
- Almeida Monte. - Edgar éle Ar
rtlda. - Plinio Pompeu. 

N.0 928 

Substitua-se o Preâmbulo pelo da 
Constituição de 1934. assim redigido: 

"NÓ$, os representantes do Povo 
Brasileiro, pondo a nossa confiança 
em Deus, reunidos em . Assembléia. 
Constituinte para organtozar um regi
me democráticos qJ.Ie assegure à Na;. 
ção a Unidade, a. liberdade, a. justiça; · · 
e o bem estar c;oclal· e econômico, . de
cretamos e promulgamos a seguin~ 

Constituição da Rep~blica des E. u. 
do Brasil". · 



-219-

Justificação 

Se os preâmbulos servem apenas de 
~lenes enunciação dos fins, para os 
qua!s se. elaboram as Constituições, bá 
de conVlr-se que o do projeto pouoo 
esclar~e na. restrita cláusula "para. 
orga.mza.r um regime. democrático". 
E' vago. o preâmbulo de 1934 envol't'e 
uma síntese concreta das aspirações 
ma.is intensas do povo bráslletro: uni
dade, liberdade, justiça - inclusive 
a social, bem estar soclal e econômi
co. A perenidade do Brasil no seu de
sejo de unidade nacional, a sua voca
ção liberal, heranças gloriosas do pas
sado - os anseios de justiça social e 
de bem estar econômico - que con
vulsionam o presente, tudo isso está 
suficientemente expresso no Preâm
bu:io de 1934. Explica, orienta e es
clarece o complexo do textO por êle 
encbnado. · 

Palácio Tiradentes - 8-6-1946. 
Aliomar Baleeiro. - .Rui Santos 
Luiz Vianna. 

No preâmbulo. onde está: Nós, os 
representantes do povo brasileiro, ... 

_ \Dig?.i:-Se: Nós; representantes do 
povo brasileiro,.... · 

J ust'i Jica:t;!io 

~uprimix, paTa maior beleza e ele
gância. da. frase, o artigo os. 

Sala das Sessões, em 4 de junho 
de 1946. Alfredo Sá. 

N. 0 930 

l!menda ao art. 1. 0 , que ficaa:'á as-. 
sim redigida: 

Art. 1. 0 - o Ba:'asil, constituiido 
em Fede:ra.Ção, pela união indisse>lú
vel dos seus Estados, sob () nome de 
Estados Unidos ào Brasil, é uma. re
pública. demoorá.t1ca. representativa.. 

Paa'ágra.fo único - A União com
põe:-se dos Estados, Distrito Fe<ieral 
e T~r.ritónos. _ 

_.o\rt. 2. 0 - O Distltito Federal é a. 
ca.,mtal da. União. 

E' a adoção da emenda do Senhor 
Senador ClodciDÚ' Ca:rdoso, ligeil'a
mente: mocüficada, e aceita, também 
pela bancada riograndense do Sul. 

De feito, A Nacé.o brasileira, como 
enuncia o Projeto, não a'brange o 
te:rritório· na-cional; e. por isso, a de
finição é, ali, incompleta.. Ademais, 

o regime já existia, emBora, inter
rompido. . 

S. S., 12 de junhe> de 1946. -
Sa.muel Duarte. 

N. 0 981 

a) Substitua-se "institutos de cré
dito" por estabeledmentos de cré
dito: 

b) Su:p..-rimani-se as palavras "par
ticulaTes e de bancos". 

Justificação · 
I - A expressão "institutos" é es 

pecifica eni direito e aí empregada 
noutro sentido pOderia ensejar con 
tl'oyér:õia. O constituinte quer ii'efe
rir-se aos "estabelecimentos de cré
dito" em geral: oa.ncos, ca.sas bancá 
rias e análogas .. 
II - Mencionando "instituto de 

créd!-tos palticula.res", além ae de
ploravelmente :redigido, poder-se-ia 
sustentar que se exclui da competên 
cia federal a regulamentação dos 
institutos oficiais de cré<lito, esta
duais e munici,nais, quer diretamet.1-
te mantidos, quer sob regime de au 
tarqUia ou de se>eiedade de economia 
bancos ou "institutos de créditos", 

- como os chama. o Prt>jeto, mesmo 
do Estado ou do Município, devem 
se:r fiscalizados e regulamentados. 
por lei federal. Assim o reconhece
ceu · a própria Côrte Suprema dos 
Estados Unidos no célebre caso Ve
azie Bank versus FeJlD,o. Logo., é -
indesejivel a palavra. ~'particulares".· 

E se a. expressão "estabelecimentos 
de crédito" é genérica, suprima. se a 
palavra. "bancos,. por supérflua. . 

Palácio Tiradentes, em 12 de ju- · 
nho de 1946. - Aliom:a.T Baleeiro. 
- .Rui Santos. - João MeneZes. -
Luís Viana. 

N. 0 932 
Ao art. 3. 0 - Suprima-se a ali 

nea X. 
E' inteiramente supérflua essa dis

posição, que, aliás, vem das Cartas 
anteriores. As .alifândegas e entre
~Pootos aduaneiros são repàrtições, 
instalações ou "instrumentalidades" 
para. arrecadação e fiscalização dos 
impostos de importaÇão, incluidos 
taxativa.men"ie :na competfmcia fe 
dera.l (artigo 128, I) . Quando a 
Constituição àâ os fins - é velho -
assegura im.pJ.lcitamente todos os 
meios adequados, que elà expresse.-
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mente não veda. Se a. União pode 
al!Teca.da:r impostos, aduan:eiros. 
também pode evidentemente criar 
tôdas as repartições, sernços e inS
talações para êsse ·fim. 

Não é necessário que o di,aa. su
perabundantemente o texto. 

Palácio Tiradentes, em 12 de ju 
nho de 19~. - Aliomar Baleeiro. 
- Rwi Santos. - João Mendes. 
Luis Viana. 

N. 0 933 

Redija-se o número XIV do ar
tigo 3. 0 : 

E~lorar ou dar em concessão os 
serviços telegráficos, de rádio-comu 
nicação e de· navegação aérea, assim 
como os de viação compreendidos no 
plano nacional a. que se refere o 
n. o vn dêste artigo. 

"ustijicação 

A emenda proposta resulta de su.:. 
gestão encaminhada aos m_embros da 
Assembléia Constituinte pelo Depar
tamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. Conforme se acentua nes
se trabalho 6 P.rojeto, no arl. 3. o 
n. 0 XCI, atribui e;ompetên.cia priva.: 
tiva à União para estabelecer o pia·· 
no nacional de viação, no qual ·se 
incluem nec~riam~nte as linhas 
férreas, rodovias, linl'.as de navega
ção marítima, etc. No entanto, no 
n. o XIV dêsse artigo, outorga-lhe -
competência apenas :Para explorar ou 
dar em concessão as linhas de na
vegação aérea e as vias férreas que 
liguem portos marítimos a frontei-
1"as nacionais, ou transponham os 
limites de algum Estado. Vale di
zer que as estradas de ferro que não 
liguem portos marítimos & fronteü-as · 
ou não transponham limites de Es-

. tados, como as rodovias e linhas de 
navegação fluvial ou lacustre, mesmo 
incluídas no plano nacional de via
ção, · ficam excluíd·as da órbita da 
<:ompetlência privativa da Uniã.o. 
quando ·assim não deve acontecer. 
sob pena de desaparecer a necessi
dade e a finalidade dês se plano. 

Sala das Sessões, em 16 de· junho 
de 1946. - Dario Cardoso. - Ga
Zeno Paranhos. - Pedro Ludovico. 
- Mata Neto. - Castelo Branco. 
- Domingos Vellasco. - Brochado 
da Rocha. - Daniel Faraco. -Do
lar de Andrade. - Jales Machado. 

Leopoldo Peres • . -

N. 0 834 

J'USTIFICAÇÃO 

Apreciação das disposições do Pro
jE-to da Constituição rejer~tes à 
estradas de rodagem e tráfego ro
doviário. 

A notória insuficiência. dos meios 
de transporte no Brasil, sério entra
ve à produção e circulação das ri
quezas, é a causa principal das d.lfl
culdades de abastecimento que afli
gem a população do país. Deveria, 
pois, a nova Constituição conter dis
posições que assegurassem o dcsen..: 
volvimento dos meios de trnnsporte , 
ou, pelo menos, refletiss<Jm \!:.se M· 
seio u...J.ânimemente sentido. o que, 
a \respeito, se encontra no PrCJjeto 
da Constituição parece pouco, e tal
vez inadequa<io, sobretudo t:m rela
ções _às estradas de rodn.gt·m. mais 
aces.síveis à fraqueza. 1' h~nc1~lrn do 
BTasil, po.r suscetíveis de l>l'lmetro. 
abertura modesta c ap.rt'fclçonmcnto 
prog<ressivo, são o rccur!lo de quo po
demos lançar mão m~lu inlt•diatar
mente para vitalizaçâo econômica. da 
nossa hinterlàndlo. · c crlnçll.o das 
condições necessárias ao npCl'fciçoa
mento e desenvolvimento do sistema. 
·f em-aviário, só passível de subsistir 
econômicamente quando constituído 
de linhas técnicamcntc pcl"!cita.s e 
caras lançadas em regiões q~ ofe
reçam grande volume de tráfego. . 

Diz o Projeto, e bem, nrt. 3, XII, 
que compete privativamente u Unl5.o 
estabelecer o plano naclonfll de via
ção. E' claro que i::J.Sf' p!IU1o co;11'1 . 
tará de linhas férrcut;, rud1;vins. li
ohas de návegaçlí.o marlt.lrnn. nuvial 
e lacustre e linhns lu'·naN. No cu· 
tanto. o art. 3, XIV, uo l'n t.11 bc le<:er 
a competência privutlvu dt\ União, 
par-a explorar ou dnr t•m concess.lo 
serviços refe.ren tcs 11 c um unir.ttçõcs e 
viação, limita~a Qunnto fi vlnçl\o, às 
linhas de navegn.çC4o uúrc1~ c> 11 estra
das de ferro que llgu.:m poJ'tOii marí
timos a fronteiru.'l nuclonnls, ou 
transponham os llmitt•ll 4!! algum 
Estado. Quer dizer qu~ ll Unlrto flca. 
sem competência. pr1vl4tlvrL pura dis
pôr a respeito de llnh1w dt• nave
.gação fluvial e lacustre~ c Hóbre ro
dovias constantes do pll\no nacionai 
de viação, e até, mcsmeo, sObre vias 
fér:reas constantes do mcllmo plano, 
mas que não liguem pOrtO& ms.ril.i-
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mos a fronteiras ou se situem den
tro de um Estado a.penas. Perace, 
pois, necessário eiiJ.enda.r o art. 3. 0 , 

XIV, pa.r.a. o :;egl.Íinte: 

XIV - Explorar ou dar Pro 
!Concessão · os serviços -de telé
~a:fos, de 'râdiÕCbmunica.Ção e 
de navegação aérea, assim como 
os de viação integrantes do .tJla
no nacional a que se refere o 
número XII. 

No art. 4, IX, o Projeto estatui a 
competência pivativa da União para 
legislar sôbre o trálfego l"'doviário 
trecho de rodovia (estrada .p::õpria
mente dita ou rua) opera-se ao mes
mo tempo trMego intramunicipal, 
tráfego intermunicipal intra.estadual 
e tráfego interes~adual (por exemplo 
numa rua de Lorena iPode haver 
simultâneamente veículos que este
jam· circulando sômente detiltro da 
cidade, veicules qtie se dii-ijam de 
Silveiras a Jacarei, e veículos que 
estejam transitando do Rio de Ja
neiro para São Paulo). como ad
mitir, então, que os Estados e Mui"li
cí.pios possam legislar sôb:re o trá
fego rodoviário de maneir::.. dife
rente da União? No tocante às re
gras de circulação, sina'!ização,. gaba
ritos, caracter:f.sticos e requisitos de 
segurança dos veículos; mão; regras 
àe passagem à frente e de cruza
mento,- etc. -·é evid€!Ilte. a necessi
dade imperativa de uma ími.fonnida
'd:e .absoluta. Nem mesmo se pode 
conceber que as regras de circulação 
possam variar de cidade para cida
de. A menõs que só se admitissem 
em cada Municipio veículos guiados 
por condutores locais conhecedores 
petfei-tos do regulamento de circula
ção a êle peculiar - o que seria um 
gritante absurdo - as regras funda., 
mentais de circulação têm <ie serfor
çosamente as mesmas em todo o 
Brasil. O contrâ1io seria a balbúr
dia e a inseguranÇa. A diversidade 
nesta m~ téria, que houve em todos 
os paises no início da era do veículo 
automotor, é uma fase já superada 
nos Estados U.nidos, pela facili~ade 

com que os governos estadúais e lo
cais se-·puseram de acôrdo; no Brasil 
pelo Código Nacional do Trânsito, 
um C,os poucos resultados apreciá
veis. do regime de centralização ad
miilistrativo que atravessamos. Essa 
unifonnidade tende a tomar-se até 

internacional, convindo citar, a pro
pósito que o Brasil é signatário de 
um convêoio internacional nesse 
sentido, e que a República Argentina 
alterou no ano passado a "mão", 
passando-a da esquerda para a di
renta, tendo em vista, como diz a 
respectiva lei, facilitar .o tráfego in
ternacional sulamericano. O núme
ro IX do .artgio 4 carece, pois, de 
emenda, que seria ou . 

ou 

a supressão da restritivo "in-
te::-estadual" -

o acréscimo da "e ;regras ge
rais cie circulação rodoviária. pa
ra todo o país'. 

O art. 5 do P>rojeto indigita à 
União várias atividades, embora não 
privativas. Omite, no entanto, re
fe:rlência ao qesenvolvim.ento dos 
tra,nspor.tes, sem o qual não será pos
sível desenvolver a colonização, ani
mar a agricultura, a indústria e o 
difundir o ensino, etc. Seria, pois, o 
caso de substituir-se o número· III 
dêsse a:::tigo pelo seguinte: 

IT...I - Promover a execução de 
obras de viação e saneamento. 

O § 2. 0 do arl. 123 do Projeto 
consta de duas partes. 

A primeira, que estabelece a for
ma de impôsto único, está ótima. 

A segunda parte podem -se fazer 
quatro críticas relevantes .. 

A primeira ·contra o fato de não 
estabelecer a destinação integral 
obrigatória d~ renda do impôsto 
único sôbre combustíveis e lubrifi
cantes liquidas ao desenvolvimento 
rodoviário. Ora, tal tributação é . a 
forma mais it"ecome.ndada pelos tra
tadistas de Finanças Rodoviárias c<>-' 
mo :fontes de :recursos para a expan
são e o melhoramento das e.skádas 
de rodagem. Por isto _já é grande e 
cresce todos os dias o número de 
Estados norte-americanos que têm 
inserta em suas respectivas Consti
tuições a aplicação obrig~ttéria de. tais 
tributos no desenV'olvimento rodo
viário. A justificação dessa destina
Ção é simples: Em princípio, dever
se-ia pedir aos usuários das estradas 
contribuições ·proporcionais ao uso 
que delas fazem. Na caracterização 
do uso entrariam yários fatores, tais 
como o pêso -e a velocidade dos veí
culos, a quilometragem percorrida, 
etc. Se se quisesse levar em conta. 
todos· êsses fatores, chegar-se-ia s. 
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uma <:a.suistica. complicada e inexe
quível, ainda que se pusesse nas es
tradas um corpo imenso de exato
res. Ora, o consumo de combustíveis 
e lubrifica-ntes lÍquido é aproxima
damente proporcional aos fatorés 
que caracteri.zam o uso das estradas 
pelos veicules automotores, (os vei-

. culos de tração animal, cada vez em 
menor número, só são usados por 
transportadores de parcos recursos e 

- t:os de rodovias nacionais por qui
lometro qu~ado de território) que 
se desperta.rao. as fôrças latentes do 
Brasil. Sem que a Constituição esta
beleça que pelo menos a metade da 
renda dos tributos sôbre combu.::>"tí
veis e lubrificantes líquidos seja &tri.;. 
buída às unidades federadas, o de
senvolvimento dos sistemas rodoviã.
ri?S regionaâs ficará tolhido. 

a pequenas distância, dignos, portan
to, de desfrutarem as facilidades das 
rodovias, sem outros ônus além das 
·licenças de circulação) . Tributar os 
combustíveis e lubrificantes consu
midos nas rodovias a título de co
brança do usb das estradas é, pois, 
perfeitamente justo .. Mas, tributál
los para aplicar . o tributo em outra 
c~isa qualquer ,seria infringente ~o 
numeTO \'"II do art. 127 do Projeto,· 
que veda o estabelecimento de tri- . 
butos que gravem a circulação dos 
bens e das pessoas ou dOs veícul0s 
que os transportarem. A tíiíica fnr
ma de compatibilizar o número VII 
do art. 127 com a. tributaÇão dns 
combustíveis e . lubrificantes cocnsu
midos nas rodovias, ·será, pois, des
tinar esta. tributação, obrigatõria- · 
mente, à manutenção, melhoramen- -

- to e desenvolvimento das rqdovia.s. 

Sem isto, o transporte rodoviá.r•O 
sofreria até um tratemento desi
gual em confronto -com os transpor
teê fer:toviá:rios. Dil"-se:..á, pOrém. que 
os combustíveis e lubrificantes líqui
dos são também consumidos em ou
tras iÍldústrias. E é verdade, mas o 
consumo predomi.ante é nas rodovias 
e, além disso, as indústrias precisam 
das :rodovias, não havendo, portanto, 
mal eín que par aelas contribuam. 
A& contribuições acima aplicam:.:.se 
.tão' somente aos combustíveis P. lubrt
fica.ntes liquides e não ao carvão mi
n€-ral. 

À segunda critica é que a parte do 
parágrafo em apre<;iaÇão não esta
belreeu sequer uma ordem de gran- . · 
deza Para a. cota pa;rte que tocarã 
âs -qnidades federadas. Ora, para a 
vitalização econômica do imenso cor
Po nacional, :pr-ecisam· as unidades 
federa.das desenvolver seus sistemas 
regionais de estradas, pois, não será 
sôment;e· com .as grandes rodovias 
nacionais (o. plano rcdoviá.."'io n~io-

. nal prevê apenas ~ média de· 4 me-

A terceira crítica se refere & in;. 
clusão dos MUZlicip.tios entre os par
ticipantes da cota parte da -enda 
dos tributos sôbre . combustíveis a. sel" 
rateada entre as .unidades fed.er:adas. 
Pelas consideraÇões acima, issô es
taria certissimo em principio. Acon- -. · 
tece, porém, que não há meios prá
ticos de apura;r ·o consumo p01r Mu
nicípios. Com efeito, a estatistica 
m~tida pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, que já constitui um auLên
tico "tour de force", se refere aos 
.combustíveis e 'lubr.tficant.es entr~
gues ao co.nsumo ,isto é, vendidO&. ao 
público nos -Estados, T.emitóriO& e 
Distrito FederaL lt · claro que nM zo
nas fronteiriças, combustiveis lubrifi
cantes adquiridos nuniã unidade ~e
derativ.á, po;dem; na realidaJde, liler 
consumidos em outra. Há, porém, 
uma certa r~iprocida.de, de. modo 
que,. em se tl:atand<> de porçõeo re
lativamen~ grandes do território 
naciona~. a ~tatistica das ve>-....daa 
ao público corresponde prOxima
mente a <l.os consumos. . Mas para 
põrções relativamente pequenas do 
território - o que já · multiplica-ris. 
extra.ol"dinàriàmente o tra'ba.lho · es
tatístico do conselho Na.cionál do 
Petróleo - a estatística de vends-s 
ao público já.· não apresentaria. a 
mesma correspondência.. Haj~, vista, 
a êste respeito. a reclamação que o 
Estado do Rio de Jan-eiro jâ apre
sentou ao Ministério da. ViaÇão, ale
gando, ao que parece com procedên
-Cia, que uma. parte do consumo do 
Estado é injustamente atribuído ao 
Distrito Federal, que é onde se a.bas
tecem os veicules que saem e voltam 
à Caipiml da República. num. ralo 
de algumas uézenas de quilômetros 
em tôrno do Distrito Federal. In
cluir os Municípios entre os benefi
ciários, seria criar uma fonte ·ines
gotável de disputas. Aliâs, o "Fundo 
Rcdovi.á.ri'o dos Estados e MUDicí
pios", que vigorou ~ 1941 a 11~45; 
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só foi distribuído aos Estados, Terri
tórios e Distrito Federal, não atin
gindo, apesar do nome, os Municí
pios, exatamente por falta de base 
justa para o rateio. Nô' entanto, ain
da que fôssé pQSSível apurar o con
sumo . por Municíjpio, não conviria 
subdiv~dir de modo tão extremo ·a 
cota parte a ser distribuída. Os Es
tados e Territórios, reduzidos a re
cursos mintmos, não poderiam orga
nizar e manter departamentos rodo
viários eficientes; o mesmo se daria 
com os Municípios, onde, ademais, os 
poucos recursos s-eriam .desperdiça
dos por falta de técnicos. Não há 
dúvida que interessoa s·o país o de
senvolvimento simultâneo das rêdes 
rodoviáxias de caráter nacional, re
gional e vicinal. Mas, não havendo 
recursos financeiros e pessoal téc... 
nico para atender a tudo, é preciso 
começar pelo que é possível e mais 
necessário. E o mais urgente é o 
desenvolvimento paralelo da rêde 
nacional . e das rêães regionais. Os 
Municípios, já finaru:eiramente me
lho-r aquinhoados no Projeto, pode
rão dagora em diante dedicar maio
res recursos próprios a estl'ladas e ca
minhos municipais, baStando qu que 
os Estadcs os ajudem com a as
sistência técnica de seus departa
mentos especializados. 

A qua...."ta .,. última crítica se refere 
ao fato de o parágrafo em aprecia
ção só. tomar por baSe de distribui.., 
cão o consumo de combustíveis e lu
brificantes, e n'ão também, como fao~: 
o Decreto:.lei n~ 0 8.46.'3, de 27 de de
zembro de 1S45, as ã:reas territoriais 
e populações dias unidades federadas 
índices s·ecundá.rios da necessidade 
de .estradas. A prevalecer o que está 
no projeto, os Estados ainda rodo
vià.riamente fracos, e que são geral
mente os mais pobres, ficarão no 
eterno círculo vicioso: Sem consumo 
de combustíveiS, porque não têm· <;
tradas, porque não têm consumo de 
-combustíveis. No <anexo a esta ex
posição, se compara a. distribuição 
entre. Estados e Territórios segundo 
ó. crité.."'io exclusivo do consumo, e o 
'critério combinado dos consumos, 
áreas e ·populações. Vê-se claramen
te que. por êste último, alguns Es
tadoo Jmais desenvcilvidos abdicam 
de· uma parte do que poüeriam le

. gitimamente reivindic'8.1"', em fa.vo.r 

cidos, cujo desenvolvimento importa 
sobretudo promover, para que mais 
não se· acentuem as desigualdades. 
Mas, então, será absolu·~a.mente justo. 
e necessário que a Uniã9 imponha 
condições aos E&tadoo rel!ativas à 
devida aplicação dos recursos dis
tribuídos, para que não sejam em 
vão os sacrifícios de uns Estados em 
favor de outros. 

Potr tôdas 'essas ,Considerações,. o 
§ 2 . o do artigo 126 deveria ser mo
dificado pal"a o seguinte: 

§ 2. <> - A tributação de que 
trata o número m terá a forma. 
de impôsto único, incidindo sô
bl"e cada espécie de produto. A 
ren:àa resultante dos tributos 
sôbre combustíveis e lubrifican
tes liquidas minerais terá aplica
ção exclusiva na conservação, 
melhoi:lamento e expansão das 
estradas de rodagem, sendo a 
metade delas, pelo menos, distri
buída ao Estados, Territórios e 
Distrito Federal, p:ro.porcional
mente aos respectivos consu
mos, áreas territoriais e popula
ções, mediante condições que a 
lei estabeJecer para assegurar 
aquela aplicação exclusiva.. 

Caso aproveitada a emenda acima, 
caberá suprimir nos axts. 130 e 131 
do projet9 a referência' ao § 2. 0 do 
GJ:"t. 128. 

No § 18 do art. 164 convém men
cionar, além das obi"as' de irrigação e 
saneamento, as cte viação, pois, não 
raro, terras marginais e estradas de 
ferro e de rodagem permanecem 
anos e anos sem utilização, porque os 
proprietários não as aproveitam nem 
lhes f,acilita:m o arrendamento ou a 
venda. Contra isto, a contribuição 
de melhoria · é ~nas um remédio 
parcial, pois o wõprio fato de não 
serem oferecidas à venda 'dificulta 
a avaliacão da valorização ou melho
ria.. Por- outro lado, parece excessivo 
o prazo de cinco anos para se forçar 
o aproveitamento das te:rnas. A 
ameaça de desapropriaÇão livre esti
mulará mais o a-proveitamento . das 
terras do que o impõsto territorial 
progressivo, cuja .aplicação depende
ria, aliás, da prova do aumento do 
substituir a disposição do wojeto 
pela seguinte: 

§ 18 - As terras aproveitáveis, 
para exploraÇão agrícola, pe-
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cuniã.ri.a ou industrial ou paxa a 
construção de núcleos residen
ciais, não aproveitadas até três 
anos depois de beneficiadas por 
obras de viação, irrigação ou de 
saneamento. poderão ser desa
{Proprla.das, para a sua divisão, 
:revenda ou aproveitamento, nos 
tênnos da lei especial que auto
·rizar a desapropriação, e pelos 
valores anteriores à obra públi
ca que u beneficiou, acrescida 
apenas das contribuições de me
lhoria que os proprietários pro
vem .t:er pago. 

No número m do art. 187, conTém. 
substituir "estradas de fe!TO fe
der.als" por "estradas ~eda!'ais" ou por 
"estradas de ferro e de rodagem fe-
derais". . 

Caso a'P'l'oveitada a alteração suge-' 
rida no § 2. 0 , do art. 128, será pre
ciso acrescentar no art. 1 das .Ois..: 
po~ções T:ransitó:rias, onde convier~ 

o seguinte número: 

No núrilero II do art. 170, convém 
suprimi'!" a expressão restritiva "de 
fer.ro", para abranger também as es-

A aplicação exclusiva do impôsLc 
único sôbre conbustiveis e lubri!i
cantes líquidos minerais prescrita no 
§ 2. 0 do -art. 128. se fa.rá gradativa
mente, em cinco anos, na forma. pre
vista no Decreto-lei IÍ. 0 8.463, de 
27 de dezembro de 1945. 

Sala das Sessões, em 15 de junho 
de 1946~- Jalles-Machado. ~ -tradas de rodagem. · · 

.ANEXO 

Comparação das percentagens das cotas distribuída.s segundo o consumo 
sõmente (base: último trimestre ~e 1945 e segundo a combinação cio 
consumo cóm as áreas e populações na. forma . do Decreto-U:~ numero 
8.463, de 27 de DezeT/Ü)To ele 1945). · 

I"A"-Con-1 "B"-De-1 Diferenças 
Unid&ies 1 sumo 1 ereto-lei 1---------

r sômente I n. 0 8.463 1 

Guaporé . . ............. 1 0,0470 I 0,6342 1 
Acre . . ................. 1 0,0810 I 0,4466 I 
.Amazonas . . ........... 1 0,4590. 1 4,2214 1 
Rio Branco . . ... ~ ...... I 0,0120 I 0,5172 l 
Par?. . . ............ ; .... I 1,3750 I 4,1350 I 
Amaipá . . .............. ! o,ono 1 0,3386 1 
Maranhão . . ...... : . ... 1 0,376(} 1 1,6116 1 
Piauí . . ...•............. 1 0,3630 I 1,1998 I 
Ceará . . ................. 1 1,9040 I 2,5164 L 
Rio Grande do Norte .... J- 2,1380 1 0,8998 1 
Paraiba . . .............. 1 2,1380 1 2,1048 1 
Pernambuco . . ......... 1 6,5890 1 . 5,4834 1 
Alagoas . · ............... 1 0,5950 I (),8870 I 
Fernando -Noronha ...... 1 , 1 • I 
Sergipe . . .............. 1 0,4230 I 0,5658 I 
Bahia . . ............... ·I 2;6900 I 4,8420 I 
Mi:uas Gerais . . .... ~ .... 1 7,7700 1 9,3200 i 
Espirito Santo . . ....... j _ ,1230. I 1,1616 I 
Rio de Janeiro .......... 1 5,7010 I 4,4166 · 1 
Distrito Federal ......... 1 ''16,7690 I 10,9214 I 
São . Paulo .............. 1 36,5230 I 25,9778 I 
Pa.Taná . . ............... 1 3,5380 I 3,0468 I 
Iguaçu . . .............. ·I o,ono I 0,2426 I 
Santa Catarina .......... 1 2,2660 1 2,0996 1 
Rio Grande do Sul ..... -I- 7,1870 1 . 6,5882 1 
Ponta Porá ............. j 0,0840 1 0,3504 1 
:Ma to Grosso ............ 1 0,4990 1 3,167 4 j 
Goiás . . ............... _L 0,7330 1 2,3038 i 

I I I 
I 1oo,oooo I 100,oooo 1 

amais 
0.,5872 
0,3656 
3,7624 
0,5052 
2,7600 
0,3276 
1,2356 
0,8368 

.0.6124 
0,2268 

I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
0,2920 I 
• 

0,1428 
2,1520 
1,5500 
0,0386 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 

, I 
· 0,1716 1 

I 
, . I 

0,2664 I 
2,6684 1 
1,5708 1 

i 

a menos 

' 1,105& 

• 
' 

' 1,28* 
1,2844 

10,:)45:l 
0,4912 

' 0,1~ 
0,5988 

'· 
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N. 0 935 

. Observação: 

Suprima-se o n. 0 !V do Art. 4.o 
assim redigido no Projeto: o 

.Art. 4. 0 : Compete privativamente à 
União legislar sôbre: 

IV.· Organização, instrução, justiça 
e garantias das policias militares, e 
condições de sua utilização pelo Go
vêrno Federal, em caso de mobiliza
ção ou de guerra. 

A prerrogativa de legislar sôbre esta 
matéria importa absoluta denegação 
de autonomia aos Estados Federati
·vos e inegável usurpação de atribui
ções localistas: - é, prõ,priamente, o 
golpe mais profundo na autonomia 
dos Estados, a caminho vertiginoso da 
centralização administrativa .. 

As polícias militares prestaram, até ' 
aqui, inesquiciveis serviços na defesa 
da ordem pública· e das instituições. 
sob a organização e disciplina. dos Es~ 
tados. Papel saliente, de heroismo e 
sacrifício, desempenharam na Expe
dição contra Canudos, no Contestado, 
nos levantes · ocorridos no Riogrande 
do Sul, em 1923, 19Z4 e 1925. Devol
va-se aos Estados o direito de orga:
ruzação e direção de seus excelentes 
e ordeiras policias militares. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 
1946. - Manoel Duarte. Adroaldo 
Costa - Souza Costa. 

N. 0 936 

Redija-se o n. 0 1 do art. 1. o: 
1. Direito privado, penal e eleitoral. 
Nada justifica se véde aos Estadi),.'J 

a prerrogativa de legislar sôbre o Di
reito Processual ou formal. 

lt complemento essencial ao direito 
de organizaç~.o dos Estados a atribui
ção de estatuir. a· sua legislação pro
Ct>.ssual. 40 anos de prática do regime 
federativo levam à conclusão de que, 
sem espírito de reação centralizante. 
não mais se lhes poderia retirar essa 
faculdade de auto-organização. 

Será que· essa tendência unitarista, 
ensaiada e Iamentàvelmente vitoriosa 
na Constituinte de 33-34, criou raizP.s 
profundas e provou bem, de modo 
inalterável? o 

Voto, pois, 'para que se restitua aos 
Estados o direito de legislar o seu Có
digo de Processo Civil e Comercial e 
Penal. 

·Sala das Sessões, 12 de junho de 
1946. - Manuel Duarte. 

N. 0 937 

Emenda: 

AÕ inciso XVI do art. 4. 0 do Pro
jeto, acrescente-se, depois da palavra 
"""""" superior: 
"asseguradas as instituições vigentes, 
"sôbre ensino comercial, ténico-indus
"trial e técnico-agricola, em funcio
"namento regular, sem prejuízo de fu
"tura legislação completiva. 

Estatue o Projeto· de Constituição, 
no art. 4. 0 : "Compete privativamen
te à União legislar sôbre: 

XVI. Ensino secundário e superior", 
Bem se vê que a não inclusão ex

pllcita, nêste passo. de disciplinar . a 
União o ensino comercial, técnico-in
dustrial a técnico-agricola, deixa evi
dente margem à dúvida, quanto à. si
tuação de numerosos e prósperos Ins
titutos de ensino de tão importantes e 
necessárias fontes de cultura e prepa
.ro da mocidade. 

Dai, a conveniência de acautelar a. 
· futura Constituição existência legal às 

InstitUições vigentes, sem prejuízo de 
uosterlor legislação completiva. O 
âcresc,ntamento proposto visa, de pre
ferência, aclarar a situação dêsses 
Institutos cujo funcionamento repre
senta autêntico e sadio imperativo pa
triótico. 

Sala das sessões, 12 de junho de 
1946. -Manuel Duarte. 

N .• 938 

Ao art. 4;, alinea I: Acrescente-se, 
depois da. pa.lavra "eleitoral", o .se
guinte: 

"financeiro'' 
Justificação 

Em:j)ora o direito seja um só, ad
mitem-se divisões e. sub-divisões por 
várics motivos prát1cos, tom3:Ddo-se 
0 deS!llembrame.nto tanto malS fre
qüente quanto ma~ COID;P~exas ~ 
a,presentam as relaçoes soc1alS na Cl-

viliza.çáo contemporânea. . . 
A eme.ndz, partindo d~~ prelilni

na.r pretende atribuir à Umao a ~o:z;n
petência para legislar sõbr~ o direto 
financeiro como tal entendido o con
}unto de 'regras jurídicas ~ue regu
lam as obrigações tributárias e or
, çamentárias em. geral, desde o mo
mento em que se fo:r:nam até aquêle 
.em que se extinguem.. Pelo en:o~e 
desenvolvimento dos SlStemas fiscaiS 
contemporâneos, essas re~as for-

ma.m, hoje, um todo orgll.nieo, com 
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caracteres próprios e e.:.-pecificos, f=e
qüentemente iiversos e i!lc=frmdi
veis relativamente a.os do ãireiro co
mum, já na cara~e:"iz:a~ã<> dos bs
titutos dêste na:-a. ft:.s fiscals, já. 
nos processos ·de he.""lll.ê:lêu+'...ca. em 
regra inspirado pelo a.1c:a.!:.ce econõ~
co da interpretação em cada b.ipo
tese. 

Os pr..meiros jUiistas bra siiei..-os 
que se ocuparam dos problemas fis.. 
cais - Silva Maia. e José Mau-"icio 
Fernandes Pereira de Ba-~os - :!:l
titularam de "direito firlanceiro" z.s 
$Uas obras. 

Admite-se, entretanto, que a auro
nomia do àireito àe financeiro tenha 
como ponto de partida a obra aus
tríaca de Myrbach Rhe:ilúeld, bas
tante divulg!l.da entre nós pela tra
dução francesa· de 1910. Mas, hoje, 
são incontáveis os mestres e legisla
ções que aceitam o conceito de auto
nomia do direito financeiro, 'tanto 
em relação ao direito comum, pti>a
do, senão também em frente ao di
reito administrativo. 

Pouco importa que escritores, aliás 
poucos, e dentre êles, Ingresso, sus
tentem a filiação do D'..reito Finan
ceiro ao Direito Administrativo, ou 
que outros como Geny, Pilon e civi
listas franceses reivindiquem a su
bordinação ao Direito Privado, e~e
jando memorável polêmica com Tro
ta.bas, um dos mais ardorosos defen
sores daquela autonomia. 

Acima dos doutrinadores estão os 
fatos: - acentua-se, nos países dvi
lizados, a tendência para a. codifica
ção do direito financeiro ·e a sua in
terpretação e aplicação segundo íl. 

conceção autonômica. :É o caso da 
.codificação alemã "Reichsabgabeord
nung", de 1919, ~etida a Eno Be
cker, ou da _mexicana recente, inspi
rada pela obra de Mário Pugliese, tão 
düundido entre nós. Cito es..<:SS por 
terem surgido em países federais. 
E na Argentina há grande esfôrço 
nesse sentido, merecendo menção, 
dentre outros projetos, o de GiulisJ::li 
Fonrouge, sob os auspícios do "Cen
tro de Investigaciór. Permanente de 
Derecho Financiero", <ia Universida
de de Buenos Aires. 

Claro que a emenda não tem o 
m.a.is mínimo propósito de consa,o-rar 
determina.da orientação acadêmica: -
v'.a3& disciplinar uniformemente em 
todo o País as regras gerais sõbl'e z. 
forma.ç!o daa obrigações tributárias. 

;;l~esc..-.ea.o m~ co::c.zyo....nssç§o, 
bta.p:êtaÇão~- etc .. -, Ent.s~ão- o psJl
d~ô""'o :re:,-ulr.ante de Ck.""!'QS5ções di
>;;:r.sas ::So só de um :Ebts..do pa...-a or:.
!.:'0~ !!laS até, .ri~nt-c do mesmo ES
tado. co!llo=e seja o tr".J:l'!r..o • em 
foco. Ra.""Í$5Ímas :;:>essoss .co-.heoem 
O ãi:'eito Dscal :;>ositiVO àO :Brasfl, ts.1 
a Babel de decrero:s-leis e reg:-:1s,.,..,:n-

- :;QS coliàent-es :J.a .sua oriei!lt.a.çã.(> ge
ral .. 

A n<:eessidade de a:ttibui:r-se à 
-u-.,;ã-. a eom.:pet.P-.,..cia :;>3..'"'2. ,,.g5s1a.
sõ1re . c:ü=elto n~ancQ~"!"ü foi nitids.
mente pe.-cebids p-"'!a. Comissã.o Cons
titucio=a.I quando dete.-mmou que 
uma lei feders.l · reg:ulari..a s oontri
buição de melho..--ia (a!"t. 133, psri.
grzfo úniCD, ".in fine") . 

Claro que- s comperenc's fe:lersl 
não exc1:ui a comnetência -comnJem.,.n
ta.r. ou-S'Ubsiàiária, que não 'coo.tra
.::ie as leis ea U..,..ião, nem a ccm:-...1!
tência especillca pa:-a dita= o direito 
s.ài::li!J.jstrativo es+..s.dus.l. 

Pa!á.cio T'-=adentes, 12 de junho de 
1946. - Aiio11UlT Bcii.eeUo. Rui 
Santos. João Mendes. Luiz 
Viana. 

N. 0 939 

Ao art. 4, inciso X -: Substitua
se a pals.vra "interior" por .,inte:'
estadus.l". 

Justifü:cçõo 

A -emenda restabelece o que disl;lu
nha a Constituição de 1934, art. 5, 
XIX, letra "i", fiel à boo. tradição 
ncrte-s.mericana, :recel:id.a em 1891, 
e da qual se afastou sem !'azóes pon
deráveis, a reforma de 1926, s.rt. 34. 

Fiquem os Estaà~ com o direito 
de legislar acê:rca do comércio inte
rior. Não me convenço õ.oo axgu
mentos de Co!ares Moreira. A. Gor
do e João Ya!lga;beirs,. sU!IlS!iados 
po::.- C. Maximiliano, pg. 4!4. E ta.11-
to isso é exato que os s.mer:icanos 
não se afastaram do têxto p..-müti-vo, 
ne...<:se as::,-unto, muito embora !lão he
sitassem em emendá-lo em tantoS ou
tros p:mtos. Problemas muito mais 
complexos enfr~tou o Cong;resso 
s.mericano em matéria. de comé...-clo 
e os resolveu ~om favorável acollli-~ 

::ne!lto da Côrte Suprema. Mas, até 
hoje, "of curse", in traste commerce 
is entirely un-der sts..te control as 
long as it is not essential:ly con
nected w1th interstat.e. or fareign 
ccmmer.::e". :t;: o que depõe, já. em 
1944, Claudius Jolmson: - "Govem
:nent in. the U. S." - pag 597. 
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Pslàcio T..radentes. 15 de junho de 
19!6. - AZiomar Baleeiro. Rui 
Sar.:tcs. - Luiz Vilma. 

N.~ 939-A 

Ao ~- 5, incso XVII: - Supri- · 
mam-se s.s ps:la:vrs.s finais- "liberais 
e !écnicc-cientifica.s, sssim como do 
jo:-nalismo". 

JustijicaçiÜ> 

Ps...-ece-me que a lei federal pode
rá regular as condições de ·capacida
de para o ~ercicio de qus.<-quer ati
.:dsdes e não apens.s s.s técnico-ci
entifi".s.s.- libe.."a.is e jornalismo. 

A lei pod~-rá encami,.,har os indi
víduos, :para :.s ativids.des mais -ade-
quadas às sus.s aptidões e, ao meu 
>êr, s.te mesmo ests.be!ecer seleção, 
com. o fim de evitar o "chomage" 
em detenninados cam:oos do trabalho 
~ -_umano. 

Co-nduzir um automóvel. por e."em
;plo, é t.écnico, ms.s nada· tem de ci
entifico. Técnics., afinal, tôds.s s.s 
SJ!'Ofis<;ães a pressupõem necessária. 

Como está .redigido, o legislador 
te..'"á reduzido seu campo de regula
~en~. Aliás, se não fôra preve
mr pengosa.s interpretações como a 
dos positivi.<:tas do Rio Grande do 
~. sob o r~ de 1891, o disposi
tivo dever-se-!3. reputar supérfluo 
porque o "':poder de policia" compre'
ende n<Jrmalmente a regulamentação 
de profissões sob os v:irios ãngulos 
do mte..~ social. . 

Palácio ~a.dentes, 15 de junho 
de 1946. - Aliomar Baleeiro. - Rui 
Santos • .=Luiz Viana. 

N.0 946. 

Ao art. 5.0 : 

Acrescente-se ao art. s.o a seguin
te alfnea sou o n. 0 I!I, alterando-se 
xz&á0áa n'IIIIlei'3Çáo da de n.0 III e àas 
E.eguintes: 

"m. Executar obras t> manter ser
viços de viação". 

Justificação 

A emenda tem por fim fazer con- · 
Signar no têxto constiruc\o:uü um 
Jll'el'..eito de velha práti~ em nosso 
Pais, isto é, que executar obraS e 
manter serviços de vis.ção são ativi
dades que a. União exerc·? cumulati
vamente eom os Estados e os Muni
cipins. - Nereu Ra7r.():J. - Gustavo 
~-

N. 0 941 

Redija-se o n. 0 III do art. s.o: 
?.remover a eJ..~ução de obras de 

viação e saneamento. 

.Justificação , 

O acréscimo de "obras de via.çã.o'' 
propugnado na emenda. justifica-se 
plenamente visto como é coisa sa
bida e ressabicla que o problema mais 
cruci:mte do Brasil é o da falta de 

L"1centivar a viação, sob todos os 
seus aspectos, deve, portanto, consti
tuir :::. preccupação máxima e o de
ver !)!'ec.ipuo do Pcàer Público, as
ssim fedeJ.·al, como estadual e muni
cipal. 

Sala das Sessões, em 10 de junho 
de 1945. -·Dano Cardoso. - Ga
Zeno Paranhos. - Pedro Ludovico. 
- G~Zherme Xavier. - Diogenes 
lt!agalhães. - Mota Neto. - Gus
mão Castelo Branco. - ~ Domingos 
Vellasco. - Brochado da Rocha. -
Daniel Faraco. - Dolo r de Andrade. 
- JaZes Machado. - Leopoldo Pe-
res. 

N. 0 942 

Ao a;rt. 5. 0 : 

Redija-se: 
Art. 5. 0 • Compete à União, mas 

não privativamente: 
I - Velar na guarda da Consti

tuição e ds.s leis. 
n - Desenvolver a colonização. 
(0 mais como está no. Projeto, al

terada apenas a numeração dos in
cisos) . 

A emenda, como desde logo se vê, 
não é d.e substã.ncia, ms.s apenss de 
forma, visando sup...'imir · a. locução 
- • e mais o seguinte" · -· que des
toa da conveniente uniformidade do 
texto. 

Sala das Sessões. 17 de junho de 
1946. - Altino Arantes. - SOUZa 
Leão. Mario Brant. - ToledO 
Pisa. 

N.0 943 . 
. Ao art. 6.0 do projeto da. Consti

tuição: 
Redija-se o art. 6.0 como segue: 
São órgãos da scberania nacional 

o Poder Legislativo, o Executivo e a 
Judiciário, harmônicos e independeu• 
tes entre si:. 
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Justificação 

' Em discurso que proferi na sessão 
de 6 do corrente; justifiquei ampla
mente a emenda. De resto, dando
se a palaVl'a "soberania" a inteligên
cia devida, ajustada ao conceito atual 
<la democracia, não haverá por onde 
re.Pellr o texto da emenda. 

Rio de Janeiro, 7 de junho de 
19~. - Crepory FrancQ. 

N. 0 944 

Ao Sil"t. 11, § 2. 0 - acrescente-se 
depois da ;palavra - Câmara, - em 
que se porá. uma virgula, ra expres
são - garantindo-se no mím'mo um 
representante a cada partido que ·na 
mesma figure. 

Justificação 

Para fiscalização eficiente dos tra
balhos legis1ativos tôdas as corren
tes que têm representactes no Con
gresso Na<:ional, devem ter acesso às 
suas respectivas comissões. No con
trârio abrirá. margem ao dinlínio ex
clusivo dos aludidos . órgãos prepara-

• dores da legislação pelos grandes 
partidos, exclui.nâo os pequenos da 
mtenerênci'cl. nos seus serviços. A 
medida alvitrada é altamente demo
crata e conveniente ao interêsse pú
blico. 

' Sala da Assembléia Nacional 
Constituinte, em 14 de junho de 1946. 
- Olavo Oliveira. - DeodOro Men
donça. - Campos . Vergal. - Café 
Filho. - José Al~es Ll'nhares. -
Stenio Gomes. - João Nogu,eira 
Adeodato. -· Therlu.lo Albuquerque. 

N.0 945 
Ao a.rt. 12 - acrescente-se, como 

n.o IV - resolver sôbre a. •proposta. de 
destituição total ou parcial dos Minis
tros de Estado. 

Justifioa.ção 

Decorre a emenda da apresentada 
ao art. 35, atribuindo ao Congresso 
Nacional a competência para propor 
ao Presidente ela República a desti
tuição total ou parcial dos Ministros 
de Estado. 

Sala da Assembléia Nacional Cons
tituinte, em 14 de junho· de 1946. -

. Ola.v,1 Oliveira. - Deodo~o Mendon
ça. - Campos Vergal. - Café Filho. 
- J- sé Alves Linhares. - Stenio Go-

mes. - João Nogueira Adeodato. 
Theod.Jllo Albuquerque. 

N. 0 946 
Ao art. 13 § 3. 0 - Acrescente-.;e, 

depois de vetos: 
"e nos demais casos previstos nesta. 

Constituição ou no regimento inter:. 
no" .. 

Justificação 

A experiência poderá demonstrar a 
necessidade do v.oto secreto fora das 
hipóteses de vetos, contas e aprova
ção de nomeações. Nesses casos, o Re
gimento Interno poderá prover ao si
gilo, que o dispositivo, como está., veda 
a "contrário sensu". · . 

Em 15 de junho de 1946. -·Aliomar 
Baleeiro. -Rui Santos.-· João Men
des. - Ruy Viana. 

N. 0 947 
Ao art.' 15 - Onde se lê "autori

dade processante", redija-se "autori
dade competente". Onde se lê "câmara 
interessada" redija-se "câmara a que 
pertenc~r o acusado". 

.. 
Justificação 

I - E' óbvio que o· processo será. 
feito pela .autoridade à qual a !ei 
houver dado competência. 

E' preferível o clássico "autoridade 
competente" ao inusitado "processan-
te".· · 
n- "Câmara interessada" não pa

rece próprio. Nova redação. 
Em 15 de jun.l}o de 1946. -Alio

mar Baleeiro. - Rui Santos. - João 
Mendes. - Luiz Viana. 

N. 0 948 

Ao art. 18· 
Acrescente-se onde convier: 
Art .... As incompatibilidades decla

radas no art. 18 estendem-se, no que 
êste fôr aplicável, ao Presidente e ao 
Vice-Presidente da República, aos mi
nistros de Estado e aos membros do 
Poder Judiciário. 

Justificação 

Não se compreende que as interdi
ções moralizad.oras do art. 18 se 
restrinjam aos representantes do · Po
der Legislativo, quando, . logicamente, 
elas devem alcança:::- também os repre
sentantes dos outros dois Poderes . 

S. S., 17 de junho de 1946. 
Altino Arantes. - Souza Leão.- Má
rio Brant. - Toledo Pisa. 
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N. 0 9<19 
Ao art. 18, ou onde convier: 
Aerescente-se mais um § 

_ "§ - Perderá o mandato o deputa
-do, cu senador,· cujo procedimento, 
pelo voto de dois têrços de seus pã
.res, fêr reputa-do inconveniente' ao 
<looôro da Câmara ~ que pertencer". 

Justiticar,;ão 
I. Visa-se nessa emenda, já dis

-eutida no seio da Grande Comissão, 
prevenir hipótese, que, embora rara ou 
provável, bem pode acontecer, como já 
tem acontecido en1 parlãmentos de 
países cultos .. .Por isso mesmo, em tais 
Câmaras, jâ se tem aplicado a extre
ma sanção, prevista expressamente no 
texto constitucional. 

n. Nos E. Unidos, a velha carta 
-oferece a disposição inspiradora da 
emen?a: "Each house may determine 
the rules of its proceedings, punish its · 
members for disorderly behavior, and 
with the concurrence of two thirds 
€xpel a member". (art. 1. 0._ seção 
V., n. 0 2) . -

Além disso, cada câmara também 
"shall be the judge of the. . . qua':!:ifi 

-eations of its own members ... " (arti
go 1. 0 , seção V, n. 0 1) • 

Dêste último dispositivo, inferiram 
o. aplicadores q\ie os requisitos ou 
-qualificações a serem exigidas não se
riam apenas as de nacionalidade, ida
de, etc;, expressas, mas também, "im
por inabilitações pelas razões quE' es
tão ao alcance do entendimento co
mum da humanidade". 

Em 1900, a Câmara de Representan. 
tes excluiu um DeputaC.o do Utah por 
"infrator notório, desmoralizado c au
da2: das leis estaduais e federais sô:.. 
bre poligamia e. delitos vinculados à 
mesma". (J. Woodburn, apud Corwin, 
pãg. 16). . 

Em 192C, o Senado negou-se a admi
ti!" um senador, eleito pelo Illinois, 
fundando-se em que a aceitação de 
oerta.s somas para favorecimento de 
sua candidatura fôra "contrâria à sã 
política, detrimentos& para a digni
dade do Senador e ameaçadora ao go
vêrno livre", maculanda àe fraude e 
-corrução as suas credenciais <Congres
sional Record, dez. 1927 jan. 1928 -
.sp':ld Corwin., pág. 16) . 

Note-se -!Ue tendo o projeto previsto 
.a existência de ·suplente do · Senador, 
não há perigo de ficar desfalcada à 
representação de um. Estado, como 
.aconteceria nos Estados Unidos. 

m. Na Inglaterra, não podem ;er 
deputados os condenados por ~ 
crimes (Orlando Carvallío - "Meca
nismo gov. Britânico, pâg; 111) e ad
mite-se igua,lmente a expulsão (idem, 
pág. 107). 

IV. Na França, as cõ~enações cri
minais e a falência desclassificavam o 
parlamentar, leia-se, a propósito, Es
mein - "Droit Constit", v. II, pági
na 360 e 361. 

V. Ainda recentemente estatuiu a 
Constit. do Equador, de 1945: "SOlo el 
Çongresso Nacional está facultado pa

. ra calificar la idoneidad de sus mien
bros" <art. 28) . 

VI. Na Argentina, a · Constituição 
seguiu a orientação americana, que 
inspirou esta emenda, e cada Câmara 
"poderá, con dos tercidos (2/3) de 
votos corregi.r a cuaquiera de sus mi
embros por desorden de conducta en 
el ejercicio de sus funciones, o remo
verlo por inhabilidad física o m<Jral so~ 
breveniente a su incorporacion, y has
ta excluirle de su seno". Também ·é · 
digno de leitura o que escrev~u sôbre 
essa disposição Gonzalez Calderon -
"Derecho Constitucional", pág. 571, 
ed. 1943). · 

Em 15 de junho de 1946. Alio-
mar Baleeiro. - Rui Santos. - Nes
tor Duarte. --João Mendes.- Luiz 
Viana. 

N.O 950 

Acrescente-se ao art. 18: 
§ 1.0 - As prescrições dêste artigo 

não abrangem aqueles que já venham 
exercendo funçõ~s de caráter técnico
científico ou meramente consultivo, · 
ainda assim respeitadas as proibições 
legais relativas a acumulação remu
nerada. 

O parágrafo- único passa a § 2.0 • 

Justificação de Motivos 

Visa o exposto no artigo 18, n.c I, 
letra b, ·impedir que · se prevaleça o 
Deputado ou Senador de sua condi
ção para obter emprego ou vantagem 
de entidades que sejam cessionárias de 
serviços públicos e possam, em "con
seqüência, depender, com relação a 
seus negócios, de resolução de qual
quer das Câmaras. 

Igualmente, o do n.0 II, letra a, 
tem em vista a impossibilidade que 
membros do Parlamento, pela con
dição de proprietários ou diretOres de 
emprêsas ou entidades dependentes 
do Poder Público, por gozare~ de fa
vores decorrentes de contrato, possam 
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subordinar seus atos ou funções aos 
interêsses delas. 

Tais dispositivos consagram objetivo 
pre-eminente, qual- o de preservar a 
dignidade da função parlamentar e 
se revelam acon~elbável medida pro
tetora da morz.!idade no desempen.lJ.o 
da causa pública. 

lt óbvio que os Poderes do Estado 
devam conservar-se impermeáveis a 

. essas influências_ 
Não obstante, com as restritivas ab

solutas que derivam do teto, os dispo
sitivos compreenderão, também, aque
les que, por situação anterior e con· 
dição especial, quer a emenda ex
cluir da proibiç:io. Por isso, ela se 

, :refere apenas aos que já vinham exer
cendo funções, antes de aczitarem o 
mandato ou serem membros do Par
lamento, em razão de ter tais funções, 
pelo seu caráter estritamente técnico
científico, ou meramente consultivo, 
nenhuma preponderância podem ter 
em atos de administração. 

A natureza específica dessas funções, 
restritas à. prestação de serviços espe
cializados ou simples orientação or
dinativa, é de molde a neutralizar a 
possibilidade de subordinação de in-

. terêsses, que se procura vedar no 
inciso constitucional. 

O Poder Público não privàrá, com a 
emenda, as entidades citadas de seus 
respectivos técnicos. Será respeitado, 
com sua adoção, o principio relativo 
à proibição de acumulação renume
rada. E, afinal, de nenhum modo se 
infligirã.o, as naturais· cautelas com 
que a Lei . quer res.,ouardar a morali
dade pública. 

Conciliará, pelo contrário, os legíti
mos interêsses das entidades priva
das que se não despojarão dos seus 
técnicos e órgãos de consulta com a 
intenção moralizadora da carta 
Magna 

:lt assim, perfe:ta.mente saluU>.r a 
emenda, que não fere nénhuma das ra
zões inspiradoras do artigo 18. 

Sala das Sessões, 1ô de ·junho de 
· 1946. -L~ Viana. - Lino Macnado. 
- João Mendes. - Adelmar Rocha 
- João AgTipi110. ~ Vergniaud Wan-
derley. - Fernandes Tavora. - Ma
th.ias Olympio. -- Plinio Lemos. - Si
gejred.o Pacheco. - Antonio Corrêa. 
- Areia Leão. - José Cdndido. -
.Alufsio AZ~es. 

N.0 951 
Título II - Capítulo n Seção I; 

DO PODER LEGrSLA:ITVO __;DISPOSIÇÕES 
GERAIS 

-~rt .. 21- Redija-!!e ~ss;m: 
4'1{ão perde o mand::;..to o ~.Pl!tado 

ou Senador, investido na função de 
Ministro de Estado, ou de Prefeito 
do Distrito Federal". 

Justificação 

De simples nomeação do Presidente 
da República, como os Ministros· de 
Estado, e como êles demissível, deve 
o Prefeito do Distrito Federal ter 
igualmente garantida a sua cadeira 
de Depute.C.o ou Senador, quando tL.-a
do do Parlamento. 

A presente emenda perderá a ra
zão de ser, desde que, como ainda é 
de esperar, seja concedida ampla au
tonom,ia ao Distrito Federal. 

Sala das Sessões, 15 de· junho de 
1946. - Euclides Figueiredo. - Epí
logo de Campos. - Osorio Tuyuty. 
-Hermes Lima. -Barreto Pinto, de 
pleno acôrdo, admitindo, ainda, os Se
cretários dos Governos dos Estados 
e do D. Federal. -

N.0 952 

. Ao art .. 21. 
Reàija-se assim oa rt. 21: . 
"O deputado ou senador investido 

ua função de ministro de Estado, iri- · 
terventor federal ou secretário de Es
tado, não perde o mandato". 

Justificação 
No Govêrno da União como dos Es

tados, êsses cargos são· sempre tempo
rários e não têm a estabilidade dos 
l!I12.D.:iatos . _ 

Não é justo que perca seu mandato 
à.e deputado ou senador quem vai 
.cupar um cargo de confiança., deixan
do s. V:.taliciedade temporária daquele 
pela precariedade dêste. A mesma ra
zão que milita para o ministro de. Es
tado, ocorie para os interventores fe
.tilerais e secretários de Estado. 

Sala da.s sessões, 12 de Junhi.> de 
1946. - Alfredo Sá. - Juscelino
Kubitschek. - Olinto Fonseca. 

N. 0 953 

Supressiva. 

Nos arts. 22 e a.prágra.!os único -
suprima-se as palavras - "ou sena
dor" . 
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Fundamento 

Na eleição, o Senador não tam su
:Plent;e,_ por ser eleito por voto maj0ri
tário. 

Não seria. justo que o partido, por
qile, provisoriamente, peroera o seu 
candidato, chamado a exercer função 
ministerial, ·veja seu oi>ósitor derro
tado elevado, a rurul senatol'ial, bé
neficiado, destarte, o partido politicc 
adverso. 

O :Pará,<>ra.:fo único do art. 22 :pre
vê a hipótese de vaga, mas não regu
lou- o simples impedimento do sena-. 
dor por haver sido chamado a fun-· 
ções ministetiais. · 

Assim, se não se alterar o regime 
· eleitoral vigente, ou perderá manda
to o senador, que aceitar o cargo de 
ministro, ou o senado ficará 'orivado 
de um de seus membros, durante a 
resp€-ctiva permanência do Mnistro. 

Esta a situação menos injuSta, 
porque as mesmas razões conducen
tes ao preceito do art. 21 para. os 
deputados. subsistem para os mem
bros da câmara alta: 

Adotada a e~da proposta o se
nador não perderá o mandato .. 

Sala. das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. - P..oãrigues Seabra. - Al
fredo Sá. - Israel Pinheiro. - Wel
Zington Bra'Ttdão. - J'lLScelino Kubi
tschek. ·- Celso Machado. CTis
tiano Machcil.o. 

N.'l 954 

Diga-se "um qu\D.to dos seus mem
bros", em vez de "um têrÇo"; no ar-
tigo 24. · 

..Tustifica;;ão 

As modernas co~tituições que ins
~tuiral:n exptessamente as oomissões 
de inquérito, exigem o ll"equerimento 
de um quinto, apenas, dos membros 
da respectiva. câtria-ra.. Com:Preende
se :fàcilmente a :razão desta facilida
de: não se trata de deliberar, senão 
de inv-estigar; e tal investigação não 
se deve :razoàvelmente negar, sempre 

- QUe uma minoria pollderável tenha 
motivos -paxa. pedi-la.. O cont....-ã:rio 
disto seria · dificultar ou impedir .a 
ftscal!zaçáo ~lamentar, que é in
seprari.vel de clemocracla. represe:n
tativa. · 

O art. 24 do Projeto, reproduzin
do,- aliás, o cUsposto pela Constitui
ção ile ~. eleva a. um têr~o o nú-

mero necessário à instituição das 
comissões de inquérito. Ao legislador 
constituinte de então, be mcomo a 
maioria da atual Comissão da cons
tituição, pare ceu exçessiva lib&ali
C.ade, evidentemente, o quinto esti
pula--do pelas constituiçõas €nsojeias. 
E leva.do por esta tendênCia que fà
cilmente se poderia acoimar de rea
cionária, não refletiu que, exigindo 
o :requerimento de um têrço paxa a 
cria~o de comissões de inquérito. 
em vez de a facilitar, düicultou-a 
mais do que qualquer outra delibe
-ração. Com efeito, deliberando ass 
casas do Congresso com a presença 

· da maicna dos seus . membros e poo:
simples maioria de votos dos pre
sentes, um projeto de lei poderá ser 
aprovado por cêrca de um_quarto dos 
seus membros, ·ao passo que, pall."a as 
conll.ssões de inquérito, se exige um 
têrço, nada menos _que um têrço. 

Esta. simples consideração aritmé
tica mostra a meessidade da emen
da. Propiciar comissões de inqué:.. 
rito a requetimento de um têrço dos · 
membros de uma das câmaras nada 
·mais seria senão uma burla de mau 
gôsto. - Raul PiZZa. 

N. 0 955 

Ao art. 24, e parágrafo uruco 
Suprima-se,. mas acrescente-se um 
§ depois do 1 2. 0 , do a..."":t; 13: 

"§... - O Senado ou Câmara., 
considerará aprovaido., independete
mente de votação, o requerimento de 
inqumto sôbre qualquer assunto, 
desde QUe subsclrito por um têl"Ço 
< 113> dos seus respectivos mem-
bros". · 

J'lLStijicação 

- E' inteiramente supérflua. a dispo- · 
s1çao porque, no desempenho de 
suas funções, ambas as Câzns.ras po
dem recor.rer aos inquéritos sôbre 
quaisquer :fatos, detell"mina.dos ou 
não, assim como a todo· e qualquer 

· meio idôneo que lhes não sejam 
veda.do par cláusula expressa, óu im
plícita., da Constituição. Pouco iml 
porta que disPosição análoga hou
vesse figtmldo na . ConstituiÇão de 
1934: - não era menos suPérflua., 
riem a única a merecer essa qua.
li:ficação naquela Certa. de longo cur
so· e curta. vida.. 
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Tais comissões de inquérito sempre 
foram criadas pelas Câ:ma.ras ing!ê
sa.s e notte-amenca.na s com pode
res tão grandes que pOdem trazer 
compulsària.menté à sua. presença, 
prender e fazer punir "por desaca
to,. perante a Cõrte de Justiça de 
Colúmbia os indivíduos recalcitran
tes. Nenhum dispositivo eonstitu
cloc.al, ou ·da emenda à Constitui
ção, entretanto, se julgou necessãrto 
pa.ra êsse fim. Apenas uma lei de 
1853, deu eompe!!ência à. côrte de 
Colúmhia para .o j~ento dos 
particulares, que se rebelassem contra 
tais medidas, ou as düieultassem. 

A única parte útil do artigo é a 
que permite a. instauraÇão de tais 
inquéritos. independentemente de 
votação, desde que requeridas por 113 
ds Câmara, ou do S€1lado. Mas.~ nes
te caso, as boas il:'egras legislativas 
aconselhariam que o assunto se su
bordinasse no artigo 13, qlre data. de 
modo de deliberação de cada :ramo 
do Congresso. 

ATemissão ao a.rt. 11. § 2. 0 , é dis
pensável porque êste último disposi
tivo não admite exeessões. 

Sala. das Sessões, 15 de junho de 
1946. - Aliom.ar Baieei.ro. - Rui 
Santos. João Mende$. - Luiz 
Viana. 

N.0 956 

Ao art. 24 - acrescente-se - Essas 
comissões recolh.erão diretamente as 
provas. que julgarem necesslL-:ias ao 
esclarecimento ds. verds.de. resneit.<ido 
o dispositivo no s.rt. 159. ~ 7.o. de
vendo as autoridades judic:ã.rias e ad
ministrativas atenderem as suas so
licitações para mencionado fim. 

Justificação 

E' indispensável fique eonstitucio
na~et_!te. tra~~s. s. competência dss 
conussoes de m.quér:to para a conse
cução das provas dos fatos. de que se 
ocuparem, como ocorria nas consti
tuições s.!emã. de 1937. arl. 3~. de 
Dantzig. art. 19, P.."'USSis.na. art. 25 e 
tehecos!ovs.cs.. art. 52. 
· Sala. da Assembléia Nacional Cons

tituinte. em 14 de junho de 1946. -
Olavo Oliveira. - Deodoro Mero.ãonça. 
Campo: Vergal.. - Café Fillto. - José 
AZ!1eS Z.inh.ares. - Stemo Gomes.. -
João Nogueira .4.deoàato. - Theodu!o 
Ã~ 

N.0 95'1 

Ao art. 26 - A~te-se - A. 
jüz:nça constard de simples têf'm<t tie 
1JT'omessa ·de comparecimento ;pé;t as
te a Policia @aTa os latos do inqué
ri~ e a Justiça ~a a instntção do 
processo e o ;seu julgamento, 80b ,e
na do ,qu.ebram.ento (ia ~ ao 
acusado, ~.do JO ;seu ?"acesso .._ 
teiramente 'gratuito _pa:ra ope.ni'"· 
comerciários e ~ ~ 
mente pobres. . . 

Justijica.ção 

. O principio eonstituci.:ms.l da. 
lgna!ch!Je po...rmte a lei. (art. 159, 
§1.0 ) tem de ser eompre:ndido. na 
hora presente, não em tese, como 
uma promessa abstrata. e ilusória e 
sim um. realidade viva e ~.;'él, 
df! modo a permiti:' c. nivelsmento 
no gôzo àcs direitos funàsmentais 
do homem a todos os cidsdãos. se
jam quais forem as suas diferenças 
de clas..."-e. educação e fortrma. 

Eis pO!que ns.s COnstituici>es Mo
dernas, se in...o::crevem. dio a di~ csda. 
vez ma.!s, ss eoo.qmstss d;, 1);..:-el+..o 
Social de que é ex~o edfiea.nte 
o P.rojet;> <T'tulo V. CSIJitulo IID, 
n~ lU...!mr d~ relegá-las 1J2I3. o do
mmio das !eis ordinã...'iss. em ~ujO 
âmbito podem ser alteradas ou ne
gadas. 

"Consiste s.. igus!dade. como ob
serva João Mangabeira_ sibretudo em 
conside-'"8!' d~ente con<ii.Ções 
desiguais, de modo a ahrsndar. tanto 
que.nt.o possível. 'Oe1o dl!'eito. as d!
fe-""ença.s sociais. ê por êlp -p_"''m~ 
a ha...--monia socisl pe1o equilibrio &lS 
interesses e da so.-te das classes. A 
concepção individualista do direito 
d~s:ps..rece ante a Sua socia1hsç§o 
como instrumento de justiÇs S{lcia!. 
sol..'de..-rieds.de lmma-.,s e fe!!cidsde 
coletiva.". 

o . di-"'eito à fl.a:nça ~ bens ou em. 
dinheiro. <Cód. Proc. Penã, art. 330) 
tão fãcil aos a.quinhosdos da · sorte. 
toma-se constantemente inscesSfveis 
aos pob..~ e sujeita a ~nosos sacri
ficios aos simplesmente remediados. 
com :preju!zos :reais p&..""a a co'!etiYi
ds.de. que fica. -privada do trabaJbo 
de tais scnsados, du:au~ o pi'SZO da. 
s-...a injusta detenção, e sofre com a. 
complicação da. vi..ds. das SU1IS falm
lis.s. 
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:s• conhecido também como são 
pes&i~ as custas do processo da fi
~. ônus que eoloca. o homem do 
po-ro em precária. situação pa.:ra. o 
nu benefiCio. 

A liberdade provis$órta. a.os acusa
dos pobres, mera. faculdade ao .Juiz 
<Oód. Processo Penal, a;rt. 350) , não 
remedeia., nem atenua. os males in
dicados. Em priineiro lugar, porque 
não_ é obrigatôria. 

Em segundo, porque, quando che
ga a. resliz.a:r-se, já se tem consu
mado a. desigualdade de tratamento 
aos desprotegidos da sor'"..e no t:.SO 
da fiança. 

?&-a. que possa beneficiaa- aos hu
mildes o direito de, fiança, deve figu
!"8!' como ~ntia. constitucional, na. 
fal=iua propOsta. 

A emmda rep::r~ta.rá uma. salu-. 
t3.!" evolt:ção do nosso instituto da. 
fiança. 

?e:r::lerã, assim a. mesma o seu p..s
pect.o de caução real, :para a.ssumil
em tcdos os casos o caráter .de me
ra. caução fidejussórl..s. na. conformi
cs.de do p..'"a.ticado em grande nú
mero de pa.ises cultos. (Código de 
instrução criminal francês, a.'"t. 120; 
Código belga., arllgo 114, italilmo, de 
2? de :!everei...""O de 1913, s.rj;s. 336 e 
338,. e de 19 de outubro de 1930, ar
tigüS 283 e 285; alemão, de 1 de feve
::re~o de 187'1, s.rt. 118, e de 1929, 
in. 113, reforma judicial decre_, 
t.aãa. em Portugal, a 24 de maio de 
S~I e Código do processo p<ms.l por
~ug::ês,- de 15 de fevereiro de 1929. 
ar!;. 305; Código espanhol, a.rt. 504; 
~--gent:no, a,.."i;. 380; uruguaio, art. 202 
n::.etica!lo, art. 442, cubano, art .. 529, 
C-ódigo de processo penal da China., 
de 14 de novembro de 1921, art. '82; 
de No>a York, art. 551, e de Neu
ehatel, -a....-t. 81) • 

. Se!'ã mais uma. Vitá.."'ia do direito 
sociaL 

Sa!a. da Assembléia Nacional cons
titu:nte, 14 de junho de 1946. -oZa
-::o OiWeira. - Deodoro M~. 
- CtzmFJ$ Verga!. - Ca-fé Ffllw. 
- ·Jmé Al~s Linha.res. - Stenio 
C~. ·- Joõ.c Nogueira AdeOOato. 
- Tl;.::c!!uto .!!'o-u.q~qu.e. 

N. 0 953 

A Seção II. 
Ca.'Pitulo II: 
Substitua.-se o art. 26 pelo se

guinte: 
"cada. Legislatura dura.rá. brês 

s.nos". - Café Filho. 

N. 0 959 
Arl. 27 ..• 
§ 1. 0 : - A representação, na ca.

mar·a.. dos Estados de menor popUla
ção. ~ompor-se-á, no minimo, de se
te DeputadOs por Estado, e, um por 
Território. 

Há iniludível impropriedade de 
expressão no enunciado dêste pará
grafo, escrito como está no Projeto 
de Constituição. Em verdade, dizer 
que "e. número ~mo dos depu
tados será de sote por Estado e pelo 
Distrito Federal, e de um po.r Ter
:ritório, é dizer demais, sabido que o 
Distrito Federal . tem mais deputados 
na sua :representação, e que só Es
tados de menor população é que se
rão compreendidos na limitaçã.v vi
sada no Projeto. 

Por isso, parece mais curial e 
apropriado dizer que a representa
ção dos Estados de menor população 
é que terá, no mínimo, sete Depu
tados. 

Sem dúvido, é isto o que pretende· 
razoàvelmente, o Projeto. 

Sala. das Sessões, 12 de junho de 
1946. - Manuel Duarte. 

N.0 960 / 

Hl) N.o n.0 II do art. 28, suprimir 
a expressão final "e de energia el~
trica". 

17) Atl art. 131 acrescentar o se
guinte inc)so: 

V - O im.põsto de consumo de ner
gia elétrica. 

Justificação 

As emendas 16 e 17 transferem da. 
União para o Mtmicipio o nnpôsto de 
consumo de energia elétrica.. Nada. 
mais racional e justo. o suprimento 
de nergia elétrica é a fonte do con
!õrto e de progresso industrial das 
cidades e muniefpios. Para que llão 
pese na economia da. população. as 
suas tarifas devem ser moderadas, o 
que não perm.=..e remuneração do ca
pital villcUlado, além de uma tasa; 
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muito inferior ·às possibi.li.dades que, 
um país novo como o nosso, podem 
oferecer. Portanto, em geral, princi
palmente nas cidaues do inte...'ior, as 
instalações não se realizam sem con
tribuição das Prefeituras municipais. 
Na.da mais justo pois que a elas per
tença essa renda que, assim, se trans
forma em estimulo para. intensificação 
do consumo de energia elétrica, con
sumo que, hoje já é um índice -pelo 
o qual se mede o desenvolvimento 
social e econõm:co de uma comunidade. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
194S.- JaZes Machado. - Magalhães 
Pinto. 

N.0 961 

Emenda aos s§ 1.0 e 3.0 do art. 29: 

Rerlijam-se num só os §§ 1.0 e 3.0 

do art. 29: 

§ 1.0 : - Cada Estado e o Distrito 
Federal elegerão três Senadores, cujo 
man-dato será de oito anos e se reno
\o"Rrá de quatro em quatro anos al
ternativamente por um e por dois têr-
çoo. . . 

Esta emenda se justüica per si: -
a fusão dos dois pará~afos só, abran
ge o conte!1do de ambos e lhes apro
veita as pró!;)rias palavras, pois ape
nas elimina dois têrmos desnecessá
rios e menos próprios: - assim como, 
contido no pa..."âgrs.fo primeiro. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 
1946. - Manoel Duarte. 

N.• 962 

EmenÇtz ci .Seção III 
Capitulo II 

Substituam-se os §§ 2.0 e 3.0 do 
art. 29 pelo seg-Jinte: 

"0 mandato de senadores será 
de seis anos". 

"A representsção de cada Es
tado renovar-se-á de tres em 
três anos, alternativamente, por 
um e dois ·terços". 

Ss.la das Sessões, ém 17 de jU!lho 
de 1946. - Café Filho. 

N.O 9G3 

Capitulo n Seção m - Do 
Se:&Gdo Federal: 

Substitua-se o § 4.0 do art. 29. 
"Os Senad~ ser§.o substituidos 

nos casos de vaga ou ilnpedimento 
~o Deputado ml?.is idoso da. ~ 
legenda pe.rt.idé.rla.. e para o lugar 

dêste Deputado será convocsr.:.o o 
respectivo suplente. - Em .::aso de 
morte, se faltar mais de um ano 
para o té:rmino do ·mandato do 
Senador, proce1i-er-se-ã. nova elei-
ção". · 

Justijica,çã.o 

Sendo realmente imur-escindivel 
dar-se aos Senadores e tàmbém a~ 
seus respectivos partidos a ga::-~tis. 

de substituição nos casos de -.aga 
ou impedimento, justifica-se ..:s"..s. 

·fórmula, que nos· parece atenõ.er ao 
asp;ccto politico-pa..'iidário da suplên
ci:J. dos Senadores, ao mesmo ~-e:::.:;x> 

que n§.o colocaria fora do rs.zoá>el 
o cromover-se ao Senado um. me::n
brÔ C.a outra Ca.ss. do mesmb :!)O.:.e::
legislati"Vo. A substituição do De~m
ts.d-o temooràriamente -oromotido ao 
Senado. -fs=-se-ia automà.ticamente 
pelo r~tivo suplente, e sem ne
nhuma inconveniência para {) ~u 
mandato de representação pg.rtidá
ria. 

Sala das Sessões, H de junllo de 
1946. - Mi!r.rel Ccm:to. 

Art. 30: 

N.0 964 

.Aditiva 

No art. 61 depois das ;palavras -
'"0 Presidente se diga: ... e o ~ice
Presidente ds. República serão sub
metidos ... " 

Ftrnda.mentaçãQ 

Os ministros de Estsdo. j~, 
:etc., evidentemente de categmia. 
hierárquica infetiOI" s.o Vice-Presi
dente ds. Repúblies., são julgados pelo 
Sec.sào. <Aits. 65, 76 ~ 77 número 
I-b). 

O Vice-P.ro..sidente da Repú'bl.~~ 

entretanto. será. levado, no juJgs.
mentó dos crimes, ao ;ll'etótio co
mum. respondendo persnte a pol..<cis.., 
e os juizes de pl'imein cs.tegn.-ia~ 

qus..nC.o é s. segunds. autoridade ds 
República. 

Não se sps.gs..-s.m. ainda da me
mória os tristes s.ccntecimentos do 
atentado de 5 de novemh...-o. em que 
s. policia envolve...-& o Vice-Presidente 
da República, not.ável homem ;pú,.. 
bh"eo, Dr. Msnue1 Vltol'ino Pereira 
(relatório ja:r.pso do 1. 0 • Dt!leçci!o 
Au:tiliar Caroalho NeWa). e, ~o 
fôrà SlllL ene...T.cs ~tê::.cis. e..~-
tana, te."ia sià~ ccmpclido a ~:3.!'

se z:o ba.."lco dos .réus de c..~es .::;:,-
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muns, no pretório da primeira ins
tância. Era, então mister humilhar 
êsse destemeroso hom€m público, 
filho notável e dileto da ncbre Ba-
hia. . 

Dai a justifica.ção da emenda, para 
dai a tão alta autoridade fõro adequa
do a sua posição. 

·Sala das Sessões, em 17 de junho 
de 1948. -. Rodrigues. Seaàra. -
AljredO Sá. -· Israel ~nheiTO. -
Celso Machado. - Duque Mesquita. 
- WeUington Brandão. - Juscelino 
E7lb'.tschek. - Cristiano Machado. 

N." 965 

Substituti'l7a 

--\=t. 30. "O Vice-Presidente da 
Rep-ública é o Presidente do Senado, 
e. ])O:' issO, da respectiva mesa e 
comissão de policia, somente tendo 
nas deliberações do primeiro, voto de 
qua!idade. 

O :!."estante cOI)lo está no projeto. 

FunC.a:mentação 
Surgiu no regime !"'ssad<:>, largo 

diSSidio aéintoso entre o saudoso Vice
P=esidente Afonso Pena e parte do Se-
nado Federal. · 

Pretenderam a.Jgtms senadores ex
clui!' o Presidente do Senado das 
óelibe..-ações. aeministrativas desta 
casa do cong:resso, :reduzindo-o a 
mexe. diretor das sessões, sem pode:
pll'r-.;.,. um funcionário relapso du
:rzo.te os trabalhos, nomear ou es
colhe- o ~.lro do seu gabinete, 
ou os C()[ldutores do seu automóvel, 
etc. 

Não ::<ceitou a luta em defesa de 
sus .a.uta...-i-'ade constitucional, lõgi
camen~ C.ecorrente de sua posição 
e!eva.da. tc...-rnando-se órgão indesejá.
>e! e quase corpo estranho em cor
:;>o::-sção de que era, pela lei magna, 
o chefe .. 

O es<-1a,..ecimento a"'iti.-o - "e, 
por isso, da respectioo. comissão de 
ooli...--ür'' t::'a!lca dúvidas dá a essa. 
;ut:a aut.o:!."ià.ade o devido' relê"\"o, ade
q)•a-<o a .sm :;Josição de Presidente 
C.c S-onaro. · 

A=g".rmen;;3.va-se. s:>f.ismàticamente, 
:não S6' o Vice-P:'esi..dente Ih Re:pú
b!ics, ::nemb:!."o do Senado, quando a 

- Consêtm.ção lhe dava- ai o mais alto 
~..o e o ói:!."eito de voto de quali
dade. 

.A ê""i~":Pda tudo e-c:clarece. 

Sala. da$ Sessões, em 17 de junho 
de 1946. - Rodrigues Seabra. -
il.lfreã.o Sã. - Israel Pinheiro. -
Celso .7j.!achado. ·- Duque -"'I'Iesqutta. 
- WeUngton Brandão. - Jusceli
no Kubitsc~. - CriStiano li'! a
chado. 

N.0 966 

Ao artigo 32, n.0 I. 

Ao invés de se dizer que compet~. 
p::-i..-ativamente, ao Senado Feder.al 
aprovar a nomeação dos cheifes d~ 
missão diplomática, diga-se: aprovar 
a nomeação dos embaixadores. 

Justificação 
Tanto os m.inístros p!enipotenciárlo~ 

como os embaixadores são chefes d.e 
mtssão diplomática, mas aquêles só 
podem ser funcionários de carrerra, 
que. atingem o pósto através de il>"·J
moção, enquanto os segimdos podem, 
ou não, perteü.cer aos quadros do fta
m.a.r.1Lti, e são de livre escolha e no
meação do Presidente da Repúbli.:;a. 

Os primeiros representam, a.penB...i, 
o país a que pertencem; os emba.!.Xa
dores, além . do país, representam a 
pessoa do Chefe do Estado Parece, 
pois, que sàmente a nomeação dos Úl.~ 
times deve es'"..ar sujeita à aprovação 
co Senado Fedéral. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1948. - Glyceria Alves. 

N." 967 

Ao art. 34, a.linea I: - Suprimam-
se as palavras "anualmente" e -"üs. 
1·eceita e despesa''. 

Justificação 
Não há neceSSldade delas, desde que. 

por outrcs dispositivos <art. 131 e 
S§), o orçamento é imperiosam~nte 

amw.l, deve incorporar a receita t0o1as 
as rendas e à. despesa tôàas as dota
ções necessárias ao custeio dos .servi
ços P'.íblicos. Logo, o Congresso es;á. 
adstrito a. isso, que é básico em ma
téria orçamentária, quando votar a 
lei à e meios. 

Pslácio Tiradentes, em 12 de junno 
<ie 1946. - Alicmar Baleeiro. - .Rut 
Santos. João Mendes. - Luiz 
Viana. 

N.0 968 

A;, a....-t. 34, inciso ID: Substitua-se 
pele seguinte: 

•m Votar tributos e regular ren
c.as de qualquer outra natureza" . 



- 2'36-

Justificação 
I - Repugna à boa linguagem cons

titucional dizer-se que o CongreS3') 
"votará", os tributos próprios da. · 
União. Claro que pelo sistema do Pro-

. jeto e das constituições anteriores, a 
União só pode votar e recolher os trl
butos que expressamente lhe compet~::m 
privativamente ou não. Não se pre-. 
sume no legislador ordinário o intutt~ 
de rebelar-se contra a Constituiçà~. 
e, se isso aconte<:e, então se te
ria de declarar igualmente: "votar o 
orçamento da União"; "autorizar '!re · 
dito da União", etc. 

II - E' desnecessária a referência 
à. distribuição de rendas, desde que ts.l 
distribuição é exatamente o objet.i";> 
do orçamento. 

Palácio Tirauentes, · em 12 de junho 
de 1946. - Aliomar Baleeiro. - Rui 
Santos. João Mendes. - Lt.Liz . 

· Viana. 
N.0 969 

Ao n.0 VIII do art. 35, redija-se: 
i.i"III: - Autorizar o Presidente e o 

Vice-Presidente da República a au- · 
sentar-se do país. · 

A exclusá<> dos vocábulos - e o V1.,. 
'Ce-Presidente da República - repr.e
senta. mera desadvertência, pois que a 
~eor do explicito no art. 58 do Pro
Jeto, também o Vive-Presidente da. 
República não pode sair do país, soo 
pep..a de perda do cargo, sem permíss:ío 
do Congresso Nacional ..• 

Sala das Sessões, 17 de junho ue 
1946. - l!!anuel Duarte. 

N.0 970 

. . Ao art. 35 - Substituam-se os in
CISOS II, m, IV, v, .VIII pelo seguint~: 
"~ :- Autorizar o Presidente cia. 

Republica a ausentar-se do país oo: 
tempo predeterminado, e a praticar e 
a s~n-d_er os atos previstos nos ar~i
gos 3, mcrsos II e m, 182, 183 e 119". 

Justificação 
A ~enda. atinge ao mesmo fim sem 

~epetiçoes. A autorização para o Pres!
aente ausentar-se deve ser concedida 
per tempo preftxado. 
; Sala· das ~ssões 15 de junho 

. de 1946. -:- .4.lwmar Baleeiro. - .Rui 
Santos. - João Mendes Ltàz 
Viana. · -

N.0 9'Tl 
Ao art. 35 - acr~nt.e-se como 

ll..o ~ - PT"O']XY! ao ~ da 

~~~~~ãoE=~ f.XU'-

Justijicaçáo 
Impliem-se ~os constituintes a ne

cessiuade de -amen.isar os sisl:.em8s. 
presidencialista rigido, a que se filiou. 
o projeto da CoilSititu.inte. 

1 Na situação vigente do. orbe, não oo 
coD.<:>ebe sique:r possam servtr a mn 
País ministros, que tenham cont:ra si 
a maioria do ParJ.azw=nto. 

Em semelhante conjuntura, cabe 
ao Congresso Nacional propor ao Pre
sidente da República a sua destitui
ção, o qual fará · livremente a sua 
Sllbstituição, como regula. a emenda. 
ao art. 60, n.o m. 

. S~la da Assembléia Nactonal CoDS
trtumte, em 14 de junho de 1"46 -
Oln.vo Oliveira. - Doodcro M'éndtm
ça. - Campos Vergal. - Café Fi
lho. -José Alves Linlu:Lres. - Stenio 
Gomes. - João Nogueira. Ad.eoãato. 
- Theodlulo Albuquerque. · 

N.0 972 
Ao art .. 35 - inciso IX - Supri

mam-~ as palavras finais, a pa.:rtir 
de "assrm cOI:no", inclusive. Suprlm.a.
se a remissão aos arts. 3.0 , 4.0 e 5.o. 

: Justificação 
Evidentemente supérfluas e redun

dantes: - se está dito que se legis
la~ s~bre tôda~ ~s matérias da com
petência da Uniao, para que falar 
ainda, com tá<l mau gõsto aliás das 
"~epep.dentes de lei federal"? 'Pois 
nao sao as mesmas? 

Em 15 de junho de 1946. - Aliomal" 
Bf!leeiJro. - Ru.i Santos. - Lui2 
Vzana. . 

N.0 973 
Ao parágrafo único, art. 37: 

Stzprima-se: desde "num". até 
"Deputad-os". 

Jmtificaçáo 

O de qu~ ~ ~ado o legislativo. 
por seus 1n:umgos, e de ser um poder 
demorado. 

Embora tal não seja verdaae nada. 
· eusta acelerar a preparação dás leis 
desde que dai não advenham pre.: 
juízos. · 

Não vemos, entretanto, como relle
gar-se, sob êsse ou outro pretelct.o a 
plano secun<lá.rto, a participação • em 
Se~do Federal na ela•boraçáo legi3-
lativa. · 

Dai a emenda que se destina a. aea-" 
lerar a votação das leis, est31beleoen
do a igualdade, quanto à revisão daa 
duas CA.ma:ras e, ainda, permitlod•. 
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oue lei orãiná.ria, em determinsd06 
êasos, reduza a revisão, sempre; I»
rem, em igualdade paTa ambas &li 
CâmaraS. - Aàerbal Silva. - Orla7t
ão Brasil. - Roberto Grossem'bacher. 
-Rogério Vieira. - Hans Joràa.n. -
Ot4Cilio Costa. 

N.0 974 

Aos arts. 37 a 39 e 42. 

Suprima-se o art. 42 ·e substituam
se por êstes, ·os arts. 37 a 39. · 

Art .. 37. O projeto de lei aprovado 
numa das- câmaras será revisto na 
outra. Rejeitado ai, deiXará de ter 
andamento; &provado sem emenda, 
será remetido ao Presidente da Re
pública, para à sanção, promulgação e 
publicação, desde que a sua matéria 
se coiDpreenda nas disposiçÕ€s do_ 
artigo 34. · 

Art. 38. Caso o emende, a câmara 
revisora devolvê-lo-á à iniciadora. 
Esta, se aprovar a modificação, pro
cederá nos têrm~ do artigo anterior; 
no caso contrário, o enviará nova
mente à câmara revisora, onde a 
emenda se haverá por mantida ou re
jeita-da, conforme seja ou não apro
va.da por dois têrços dos Deputa.dos ou 
Senad<Jres presentes. 

Parágrafo único. Se fôr rejeitada, o 
projet<J será submetido sem ela ao 
Presidente da República; se aprovada, 
.a outra câmara: a· reexamin.ará, e, 
então, ou a rejeitará pelos mesmos 
dois têrços, ou a terá aprovado e o 
projeto subirá à sanção. 

Art. 39. O Presidente da República, 
recebendo um projeto de lei devida
mente aprova-do, deverá sancioná-lo 
dentro, dos çif'.Z ãias úteis que se se
guirem. Caso o julgue inconstitucional 
ou contrário aos interêsses da Nação, 
poderá, no mesmo prazo, vetá-lo total 
ou parcialmente, publicando as razões 
do veto e remetendo-as, com o pro
jet<J à-câmara que o houver iniciado. 
O seu silêncio n<J decência, impor
tarã sanção. / 

Art. 40. O projeto vetado será sub
metido de novo, no todo ou em parte, 
conforme seja _total ou parcial o veto, 
à câmara inicia.dora, e, caso seja por 
esta aprovado, também à revisora, 
sendo necessários para a aprovação, 
numa e noutra, os votos de dois têrços 
à.QS Deputados ou Sena.dores presentes. 
. Parágra!o único. Se fõr aprovado 
nas duas câmaras, será lei e, como 
tal, volverá ao P.res:i.dent.e da Repú
blica, para a promulgação e publicação. 

Art. 41. A lei que não fôr publicada 
dentro de quarenta e oito horas con-

tadas do .. recebimento dela pelo Pre
sidente da República, no caso do pa
rágrafo anterior, ou da sanção tácita. 
pelo vencimento do decêndio de que 
trata o art .. 39, será promulgada p~lo 
Presidente da câmara iniciadora, em: 
nome do Congresso Nacional, e por 
determinação dêle, publicada. 

Justificação 

Do projeto-: 
Art. 37. o projeto de lei, 

a-dotado numa das câmaras serâ 
revisto na outra. Esta, se o 
a•provar, enviá-lo-á à sanção, ou 
promulgação. 

Parágrafo único. A revisã.o 
serâ discutida e votada num só 
turno, se a câmara revisora fôr 
o Ser.a.do Federal; se fôr a Câ
mara dos Deputados, em dois 
turnos no máximo. . 

Art. 38. O projeto de uma 
câmara, emendado na outra, 
volverá à primeira, que se pro
nunciam sõbre a modificação, 
.a.ce.itansdo-a ou rejeitando-a. 

§ 1." No caso de rejeição, 
voltará -o projeto, à -êâmara re
visora. Se a modificacão obtiver 
o voto da jllaioria absoluta dos 
seus membros, se considerará 
aprovada, sendo então, com o 

· - projeto, remetida à câmara ini
ciadora, que só pÕderâ recusá-la. 
pela mesma maioria. 

§ 2.0 Nos têrmos da votação 
final, será o projeto mandado à 
sanção ou promulgação. 

Art. 39. Nos casos do artigo 
34, a câmara, onde se concluir 
a votaç~o de um projeto, enviá
lo-á ao Presidente da República, 
que, aquiescendo, o sancionará, 

§ 1.0 Se o Presidente da Re
pública julgar o projeto, no todo 
ou em pa::i.e, inconstitucional ou 
contrário aos interêsses nacio
nais, o vetarâ, total ou parcial
mente, dentro de dez ãias úteis, 
daquêle em que o re-ceber, co
municando, nesse mesmo prazo, 
à câmara onde êle se houver 
iniciado, os motivos ,do veto. 

I ' 
§ 2. 0 No intervalo das sessões 

legislativas, o veto será comuni
carlo à Comissão Permanente, 
que de tudo dará publicidade, 
convocansdo extrs..ordinàriamente 
o Congresso Nacional para ,deli
berar sôbre a matéria, sempre 
que assim considerar necessáric> 
aos interêsses nacionais. 
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§ 3.° Comunicado o veto à 
câmara iniciadora, aí se sujei
tará o "projeto a --uma discussão 
e votação, considerando-se apro
vado, se obtiver o voto da maio
ria absoluta dos seus membros. 
Neste caso, será remetido à 
outra câmara, que, se o aprovar 
pelo mesmo trâmite, e pela mes
ma maioria, o enviará ao Pre
sidente da R·epública, para a 
promulgação. 

§ 4.0 O silêncio do Pre
sidente da República, no de
cêndio, importa sanção. 

§ 5.0 Se a lei não fôr pro
mulgada, dentro de quarenta e 
oito horas,. pelo. Presidente da' 
República, nos casos do § 3.0 e 
do § 4.0 dêste artigo, o pre
sidente da câmara iniciadora a 

· promulgará. 
Art. 42. Serão mandadas 

publicar, pelo presidente da câ
mara iniciadora, as leis da com
petência ·exclusiva do Congresso 
Nacional, e as que, não sa.IWio
nadz.s ou não promulgadas pelo 
Presidente da República, vierem 
a ser promulgadas pelo pre
sidente de uma das duas câ
maras. 

1. A emenda é, na sua maior parte, 
de redação. Em dois pontos, porém, 
modifica substancialmente o projeto: 
no art. 37, quando deixa de estabele
cer o núme:o de turnos a que o pro
jeto de lei deve ser submetido na 
revisão por uma ou outra câmara, e no 
art. 40, quando estabelece a maioria 
~e. que depende a aprovação do prO
Jeto vetado. 
~ primeira modificação. explica-se 

fà~~t~: é que se não compreende 
a distmçao que faz ai· o proieto no 
art. 37, parágrafo único, entré a Câ
mara dos Deputados e o Senado. Tra
ta-se de mat.éria que deve ser regu- . 
l~a no regimento comum às duas 
camaras. · 

Se o propósito do projeto fôsse ~i
gir mais de um tu..'"Ilo, bem: a matéria 
poderia revestir caráter constitucional 
Não é, porém, isto o. que ocorre: Õ 
projeto limita. a um turno o processo 
da revisão no Senado, e, quanto à 
Câmara dos Deput!l!dos, não exige 
maior número, a.penas permite mais 
de U."ll, proibindo mais· de dois. 

2. Quanto ao art. 40 ·aa emenda, 
nele são exigidos, para a aprovação 
do projeto. c;.ua:ndo vetado, apenas os 
votos de dois têrços dos membros pre-

sentes de uma e ou~ra câmara . .Basta. 
essa maioria. 

Exigir, como exige o projeto, a 
17'.ALioria da totalidade dos Deputados • 
Senadores é, por que assim àigámos, 
aprovar antecipadamente quase todos 
os vetos. 

A emenda, num e noutro caso, se
guiu a disposição correspondente da. 
Constituição de 1891. 

A supressão do art._ 42 do projeto 
exp.lica-se, porque a sua matéria foi 

. absorvida nas disposições da emenda . 
3. Em outra emenda, tratarei dos 

a.rts. 40 e 41 do projeto. Têm êles por 
matéria os projetos que não sobem à. 
sanção e os que, rejeitaiClos, não podem 
ser renova.dcs na mesma seção legiS
lativa senão em condições· especiais. 
Podem, pois, sem inconveniente, cons
titUir objeto de emendas distintas. 

Em 17 de junho de 1946. - Clo
domir Cardoso. 

:8. 0 965 

· DAS LEIS 

Art. 39 - § 3. 0 - "Comunicado o 
veto à Câmara iniciadora, ai se su
jeitará o pr:ojeto a uma discussão e 
vota,ção, - considerando-se a·provado, 
se obtiver o voto da maioria abso
luta dos seus membros. Neste caso.; 
será remetido à outra câmara, que, 
se o a.p:::ovar pelo mesmo tràmite, e 
pela mesma maioria, • o enviará ao 
Presidente da República, para a pro
mulga,ção". <Está no Projeto). 

Substitua-se ~la seguinte reda
ção: 

Art. 39, § 3. 0 - "Comunicado o 
veto à câmara iniciadora e aí. sub
metido a uma discussão e· votaÇão 
nominal, considera-se aprovado _ o 
projete, se obtiver o voto de dois 
têrçcs dos sufrágios presentes. Neste. 
caso, será remeti·do à outra câmara, 
que, se o aprovar pelo mesmo trâ
mite. e pela mesma maioria, o en
viará ao Presidente da República, 
para a promulgação". <Está no Pro-
jeto) . - · 

Justificação 

Em face do que dispõe o § 3. 0 do 
art. 39, se o Presidente da Repúbli
ca, julg.a~ o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional .ou contrário 
aos interesses nacionais, o vetará. 

Não há negar que o veto encerra, 
em si mesmo, Um verdadeiro chCXJ.ue 
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de opllllao entre os poderes executi
vo e legislativo. 

Dêse fato, decQr;I"e a importância 
da mat&ia. cc."ltida no dispositivo, em 
debate. Por isso, somos de parecer 
que se estabel€ÇS.,. tlesde logo, a ·vota
ção nominal e a aprovação do pro
jeto vetado, por dois ~çós dos su
frágios presentes. 

Assim dispunha a Constituição de 
1891, no art. 37, § 3. 0 • Mas, o Pro
jeto seguiu. as normas traçadas pela 

· constituição de 1934. DisCordamos, 
neste :ponto de vista. Preferimos o 
sistema .adots.~o na -primitiva carta 
política republicana. 

Sal·a (las Sessões, Rio, 17 ·d., junho 
de 1946. - DOlor de Antlrade. 

N.0 976 

Ao art. 43 - Aér·escente-se como 
Farágrs.fo único - .Ao mesmo tempo 
se tará a eleição de um suplente pes
soal paro -cacZa membro, que O· substi
tuirá nas suas faltas e impedimentos, 
de acôrdo com o respectivo Regimen
to Interno. 

Justificação 

A emenda v:.sa garantir o funcio
namento da Comissão Pei'lil.8.nente e 
atJ:ibuir maior fôrça .e autoridade às 
suas resoluções, com a .sua .integração 
permanente. Nenhnm .ônus traz à Na
ção, vêz que, de ac·õrdo com o art. 48, 
os seus. membros só têm direito à. par-. 
te do subsídio, correspondente ao com
par~imento, quando no exercício das 
suas funções. . 

Encontram-se idênticos disposit1vos 
nas Constitl.i.igão uruguaia, art. ·43, e 
tchecoslovaca, art. 54.' 

Sala càa Assembléia Nacional Cons
tituinte, em 14 de junho de 1946. -
OZGoo Oliveira, -.Campos VergaZ. ...;_ 
Deodoro Mendonça.- Café Filho. -
José Awes Linhares. Stênio Gomes. -
João ,Nogueira Adeodato. - 'Theod.uzo 
Ai~querqu.e. 

N.0 977 

Suprima-se o n.0 VI, do art. 44. 
Justificação 

A J)..'isão de deputado ou senador só -
deverá .ser resolvida pela ·Câmara ou 
pelo Senado. 

Conceckr tal atribuição à Comissão 
Pepn.anente é restr:.ngir o conceito 
clàssico, ,geralmente aceito, .das imu
nidades ,parlamentares. 

Sala das Sessões, 15 · de junho de 
194&~~ José B.cm .. iJácio. - Dolor de 

Andr.aàe. - Aureliano Leite. _:.. To
ledo Pisa. - LÍC1./.rgo Leite. - Gabriel 
Passos. - Mário Bran.t. - MagaJJtáes 
Pinto. . · . 

N. 0 978 

.Ao art. 52: . .acrescente-se a.o in.cisa 
!, ticpois ·.d.e "Ser brasilei.rQ nato": 

"- e ter, pelo menós, 20 anos de 
residê:acia no palís". 

Justificação 

Parece evidente .que repugnMá. à. 
Assembléia a hipótese, que o :projeto 
admite, de se;r eleito presidente bra
sileiro .nato, que viveu quase sempre 
no estra.ngciro ou mesmo · sempre, 
porque nasceu fora do pais. 

Exigindo-se ao cãndidato vin.te 
anos, pelo menos, de residência efe
tiva no pais, presumivelmente ofere
cer?. êle oonheciiii-ento '<lireto- e pes
soal dos prqblemas nacionais. 

Note-se que· .O assunto não esca
pou à previdência do CO'llStituinte 
norte-americ.ano: " ... neif!.her sha.U 
any person be elegible te that office 
who shall no à.ttained to the age of 
thirty fíve (35) years, ande õeen 
tourteen (14) years a residente wi
thin the Unttelã States". (Art •. II, 
Seção I, n. 0 4, "in fine") . · 

PaláCio ~.a.dentes, em 12 de ju
nho de 1946. - Aliomar Baleeiro. -· 
Tostes.·- Negret'ros Fti;lcão. - Luiz 
Viana. 

A ~çã.o I. 
Capitulo .II. 

N.0 979 

.SUbStitua-se o ~go 54 pelo 'se
g-..Jinte: 

O presidente e o vice-presidente da 
Repúbllea -exercerão o cargo por três 
anos, podendo ser reeleitos por igual 
periodo apenas uma vêz. 

Sala das Sessões, em 12 de junho 
de 1946. - Café .FíZko. 

N.0 980 

Aditiva 

No artL 55, par.ágrafos único acres
cente-se depois d2.s pa.ls.vras "O Pre
sidente - o seguinte: e o Vice-Pre
sidente da Repúbllca pronunciarão, ..• 

Fundamentação. - O art. 55 não 
esclarece em que consiste a posse, en-
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tretanto, no parágrafo único exclue o 
Vice-Presidente. 

Este -deve prestar o comptO:m.issão, 
em que deve consistir a posse, como é 
comum. _ 

se é chamado a assumir o Govêmo 
esta,ndo em fé:rias o Supremo Tribu
nal e o Congresso, chegar-se-ia ao 
dislate de ou assumir o Vice-Presi
dente o govêmo, no caso de vaga ou 
impedimento, sem haver prestado 
compromisso prévio, ou ficar acéfala 
a a.dministração à. espera da reunião 
do Congresso ou do Tribunal, desde 
que a Constituição exige a :tormalida
de para início do exercício da !un
ção. 

Além disso, fica em harmonia com 
o preceito do art. 12, n.0 m. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Rodrigues Seabra. - Isra:::J 
Pinheiro. - Wellington Brandão. -
Celso Machado. - Duque Mesquita. 
- Jocelino Kubitschek. - ChTistiano 
Machado. 

N.0 98!. 

No art. 60 substitua-se o· n.0 m 
pelo seguinte: 

m - Nomear, com aprovação do 
Senado, -e livremente demitir, os Mi
nistros de Estado, os diretores das en
tidas autárquicas e . das de . economia 
mista. 

Justi!iéação 

A emenda, sujeitando à homologa...: -
ção do Senado a nomeação dos Minis
tros de Estado e diretores dos mats 
importantes departamentos da admi
nistração, associa a responsabilidade· 
dessa Câmara à do Presidente da Re
pública, na escolha desses altos fun
cicn.átios. - E' um sistema de prática 
corrente em outros países, entre os 
quais aquêle de que copiamos o ar
cabouço de nossas instituições. 

Sala das Sessões; 17 de_, junho de 
1946. - Mario Brant. -Souza Leão 

. - Altino Arantes. -José Maria Lo
pes Cansado. - José Bonifácio. -
Gabriel Passos. -Daniel CarvailuJ. 

N.O 982 

Ao art. 60 
Substitua-se o n.0 XIII do arti

go 60 pelo seguinte: 

"XIII. Decretar a rJ.obilização ge
ral ou parcial". 

J'I.LStiJicação , , 

A emenda visa a dar- o· texto dO· 
n.0 XIII do art.· 60 a redação mais 
própria. - Nereu Ramos.. - Gusta
-vo Capanema. 

N.4 983 

Ao art. 60, n.O m - Redija-se as
sim - Nomear livremente os Minis
tros de Estado e demiti-los, sem ius
tij.icação de motivo, quando 11/J.gar 
necessário, e pr,ediante proposta da: 
maioria absoluta do Congresso Na,;. 
cional. 

Justificação 

Resulta a. emenda da que foi pro
posta ao art. 35 do Projeto, dando ao
Congresso -.NaCional competência para 
propõr ,.ao Presidente da República a 
destituição total ou parcial - dos Mi,
nlstros de Estado. 

Sala da P..ssembléia Nacional Cons
tituinte, em 14: de junho de '1946. -
Olavo Oliveira. - Deodoro Mendon
ça. -Campos Ne:rgal. - Cáfé Filho. 
-José Alves Linhares. - Sténio Go
mes. - Jóáo Nogueira Aãeodato. 
Theorlolo Albuquerque. · 

N.0 984 

Dos MINISTROS DE ESTADO 

Art. 63 - m. "Ser m.aior de vin
te e cinco anos". (Está no Projeto) .. 

Substitua-se: 
m. "Ser maior de "Tinta e cinco 

anos". 
Justificação 

Não negamos a existência do Talor 
intelectual e da probidade no seio da.. 
ala moça, dentro e for_a do Par~en
to. 

Mas, nem -por essa circunstâ.ncia.,_ 
deixamos de reputar de importância _· 
a necessidade da experiência compro
vada, no trato das coisas públicas, 
para o exercício do elevado cargo de 
Ministro de Estado, com reflexo até de· 
ordem internacionaL 
· Portanto. se igualmente exigimoiS-- o 
limite mínimo de trinta e cinco anos;. 
para o, Senado Federal, julgamos. acer
tado que se estabeleça a mesma. con
dição, no caso do Ministério. --
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Havia. silêncio absoluto na Carta 
:Magna de 1891, mas. surgiu a inova
ção da idade, no mínimo de 25 anos, 
estabelecida no parágrafo- Unico do · 
artigo 59, da Constituição de 1934. 

Agora, repetida no Projeto essa con
dição, julgamos de nosso dever, cola
borar no sentido que se fixe a moda
lidade prevista na emenda presente, 
pelas razões acima expostas e por ou
tras que poderemos aduzir, em ple
nário. Somos contra letra morta. 

Sala das Sessões, Rio de Janeiro, 17 
de juriho de 1946. - Dolor de Andra
àre. 

N. 0 985 

Ao artigo 63, n. o m. 
Ao invés de se dizer que· é condi

ção essencial para a investidura no 
cargo de Ministro de Estado ser maior 
de 25 anos,. diga.:.se: ser maior de '35 
anos. 

Justificação 

A emenda se justi!!ca por si mes
ma, pois não se comprende que, parr. · 
os cargos de presidente e vice-presi
dente da República, ministro do Su
premo Tribunal, juiz· do Superior Tri
bunal Militar e dos Tribunais Fe
derais de Recursos ,exija-se a idade 
de 35 .anos, e se deixe de fazer <t 
mesma exigência para o cargo de Mi
nistro de Estado, tão cheio, também, 
de responsabilidades. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1945. - Glycério Alves. 

N. 0 986 

Introduza-se nO' artigo 64 um pa
rágrafo a mais com a seguinte reda
ção: 

Não será permitido o contrato de 
arrendamento ou parceria agrícola em 
que se convencione pagamento · supe
rior a vinte por cento da produção ao 
proprietário das terras exploradas. 

Just!jicação 

Um dos maiores fatores de empo
\lrecimento dos trabalhadores rurais 
tem sido o sistéma semi-feudal ainda · 
vigorante no inteP.or do pais no to
cante à exploração agrícola, através 
do processo de parceria ou arrenda
mento das terras agricultâveis. 

Em regra, essas terras são cedidas 
aos arrendatários para o cultivo me
diante o compromisso, por parte dês
tes, de entregar aos proprietários, ao 
.serem feitas as colheitas, 50% da pro-

ãução, o que representa verdadelra 
expoliação do trabalhador, visto como 
êle recebe a terra sem nenhum pre
paro, correndo por sua conta todos os 
trabalhos, desde a derrubada das ma
tas ·até o recolhimento das ·safras. 

O que torna mais dolorosa a situa
ção dêsses párias, que essa éa sua 
real situação, éque. durante o longo 
periodo que vai do preparo da terra 
à época das colheitas, em que, quase 
sempre não_ podem dedicar-se a ou
tros mist~res os arrendatários pas
sam a· viver dos adiantamentos con
cedidos, via de regra, . em condiçóeJ! 
onerosas, pelos proprietários arrenda
dores, de tal arte que, quando reco
lhem as safras dos 50% que lhe ca
bem a maior parte é entregue em 
pagamento dos adiantamentos, não 
lhe sobrando, muita vez, nem o sufi
ciênte para o sustento da familia até 
a nova safra .. A situação de tais tra
balhadores, com o decorrer dos anos, 
vai-se agravando cada vêz mais, aca
bando êles por se transformarem em 
verdadeiros servos da gleba. 

A emenda, reduzindo o máximo da 
porc:;entagem que poderá ser exigida 
nos arrendamentos, ou contratos de 
parceria agrícola a 20%, concorrerá 
para libertar os trabalhadores rura!S 
do jugo dos proprietários de terras. 

Sala das Sessões, em 16 de junho 
de 1946. - Ped-ro Ludovico - Dario 
Cardoso. - Guilherm.e Xavier.·- Ga
leno Paranhos.- Diógenes Magalhães. 
- Mota Neto. - Castelo Branco. -
Alarico Pacheco. - Domingos Vellas
co. - Brochado da Rocha. - Leopol
do Peres. 

N.~ 987 

Dos MINISTROS DE ESTADO 

Art. 64 - m. "Apresentar ao Pre
sidente da República relatório dos ser
.'\:iços do respectivo :Ministério no ano 
anterior". <Estã no Projeto) . 
Subs~tua·-se a redação: 
m - "Apresentar ao Presidente da 

República relatório das ocorrências e 
serviços principais, relativos ao exer
cício anterior". 

Justtficação 

Oferecemos a presente emenda, que 
nos parece de redação mais comple- · 
ta. Excluimos a expressão "do res
pectivo Ministério", porque e!:!l face 
do disposto no art. 64, vê-se logo que 
cada Ministro será obrigado a rel!l.tar 
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tão sàlnente aquilo que ocorre sob sua 
lleSpOnsabilidade ·ou administração. 

Sala da:s Sessões. Rio, 17 de junho ·ae :1946.~--:::- i:Jo!ciT de Anàrade. 

N.-> 988 

Ao art. 67, ~ente-se o seguin
te: 

•;N. 0 TII - Juízes e Tribunais dOS 
, ESta.aos, do Distrito ·Federal· e dos 

Territór.ios". · -· 
Os atuais IO.S. m, IV, V e VI do 

antigo 67, passarão a ser, respecti
vamente, os ns. IV, v, VI e vn. 

Ainda vívemos, ilúelizmente, no 
regíme da qualidade . ~ .justiça. 

As tarêfas da magiStratura, no 
Brasil, com efeito, cc:mtinuam a ser 
rej)artidas por . juizes e tribunais fe
derais e por juizes e tribunais esta
duais. :ll:stes, .assim fazem, como 
aqueles, indubitàvelmente, ·parte do 
Poder Judiciário. 

Incompreensível, pois) que o. "Pro
jeto" os haja .,retirado da especifi
cação aos órgãos do POder JudiCiário 
(a:rt. 67). 

A emenda visa -<:orrigir a desa.r.m
zoada omissão, ·pro:pugnan® por que 
na predita :espêci:fic2ção sekll.m til
clui<foo os "jUizes e "tribunais aos Ee
ta.dos, doDistrito Federal e dos Ter
ritórios", tal como havia sido pro
~..o judiclooamente à. Comissão 
Constitucional pelos ilustrados mem
bros da 5. 0 ·Suooomissao. 

Sala das :Sessões, 17 de junho ·.ae 
1946. - Hertnelindo CastelO Branco.·. 
- Hugo Carneiiro. - Osvaldo Stu.
aart: - Crepory Franco. - Lahyr 
Tostes - Rui Sant08. - João 'Mendes 
-· Luis Cafvfdho. - Odilon Soares. 

N. 0 989 

É:nenda. ao aa-t. 72: 
Substitua-se por: "E' vedada ao 

juiz atividade polftico-Parlidá.Tia". 
. Jus-~Ífica.Ção: , 

Tht.ta;.:.se de teXto paeifico em nos
so direito Cócstituciona.l. 

A substitwã.o proposta pe!o proje-
. to modifica. para. pior, o texto antes 

vigorante, uma vez que será. licito ao 
jll}z exercer "atividade politico.;.par
tidária'~, sem entretanto exercê-la. 
"na política part.idárla'. 

Enquanto a primeira. fórmula 
a.br~e até as formas larvadas de 
iiiterférênéia do juiz na · politica, a 

segunda permite que as pràtique-im
punemente, uma ·vez que só exerce 
atividade "na" política. partid-ária 
quem se aclla filia-do; ostensiv~men
te, a algum partido. 

O texto do projeto petmiti.rá. ·que o · 
jUiz fâÇa politica impunemente. -
Aderàal Silva. -· Oríand.o BrllS'tl. -
R.Oõe:rto Grossemõa.cher. - Kôgerio 
Vieira. - Hans Jorãan. - Octacmo 
·costa. 

N. 0 990 

Art. 73; m- substitua-se p!)r: 

"ill - Conceder licenças e férias, 
• nos tê.rmos da lei, aos seus membros 

e aos juízes da- sua jurisdição'• .. 

Justifi<ftU}ão 

As. demais .licenças· devem depen
der do Govêrno do Estado. 

Sala das Sessões, aos 17 de jun.ho 
de 1946. - Benedito VpJr:JiULres. -
Alfredo Sá .. ...._ José Alkmim. -. Du
que Mesquita. 

N.0 :991 
Art. 73, rv - Süprima.-se. 

Justifieo,çfJ.o 

Os cargos e -funções e. que se ref.ere · 
o ·inciso devem ser preenchldos 'nos 
m>tados, pelo GoVernador, e no Dlstri
to Federal e 'Thrritórios pelo Presiden
te da Repúblice.. 

A função de preencher cargos sem
pre foi do Executivo. 

Sala das Sessões, aos 1'7 de "jUJiho 
de 1946. - Benedfcto V~et. 
Alfredo Sá. - José Alkimtm.. 
Duqu,e Mesquita. . 

N.0 992 
Art .. 73, n.O n - Substitua-se pelo 

seguinte: · 
"TI - Elabora-r seus regimentos in

ternos e organizar os serviços de suas 
secre~as". 

J-uStificação 

A 'orga~ã.o de cartórios e servi
ç.os auxilia--res da Justiça compete ·ao
Estado e não ao Congresso Na.cions.l. 
Assim também a. criação e supressão 
de ca:rgas da mesma ·Justiça e a fixa.-· 
ção dos vencimentos dêles. . . · -

Sala das Sessões. oos 17 de junho 
-de '1946.- - Benetücto ValltuU!res.-· 

· Alfrecl:o Sá. - José· Alkimfm. - Du-
que Mesquita. · 
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N.0 993 -
Supnma.,se no n.0 I, do art. 73, a 

palavra "Anualmente". 

JustificaçãQ 
E' 'atribuição do r.egimento interno 

dos . Tribunais estabelecer o prazo de 
duração do man®to ·aos seus presi
dentes. e d~ órgãos de direção. 
Fixar . tal prazo 'na Constituição é 
imobilizar os serviços internos dos 
Tribunais. 

Sala das Sessões, 15 de Junho de 
1946. -·José Bonifacio. - Lycurgo 
Leite. - Dolot de AndT~. - .4.1(
relia.:ilo Leite. - Toléão · · Piza. -
Beil/i Carvalho·. - Fernandes Tavo
ra. - Li no MJ;tchado. - Gabriel 
Passos. - Mario Brant. - AZtino 
Arantes. - So7J.Sa Lima .. - Munhoa 
ãa Rocha. -·Jalles Machado. -Ma
ga.l.'hii.es. Pinto. - Plinio Barreto.. -
Gilberto Ifteyre. - Freita$ CavaJ
can.ti. - Coelho. :f!,odrigues. Jos.é 
Maria Lopes Cançaão. 

N. 0 994 
Ao art. 75. 
Substitua-se J;ielo segui.n.te: 
Art. 75. Os Ministros da Supremo 

Tribuna,l Federal. serão. nomeados pelo 
Presi,d:en..tll da, Re.Wblica, dentre bra.
sileir~ natos, a.dv.ogados, magistrs.dos.' 
o:u m.embros. elo MinistéJ:io Público, de 
notá.y-e~ sabet: juridiC9, reputa.çã.o ili
bada: e de<!: anos, pelo. menos, de tirà
dnio, constantes de uma lista tríplice, 
organizada pelo mesm() Tribunal. 
~()~uZida por ter saído com, in-

corre!C>eSJ·. . . 
O& parágrafos, que se seguem. a êsse . 

dispositivo, e a devida justifica.çã.o, 
constam do Diário de 14 dêste, fô
lha.s 2.547. 

Sala das Se~s, em 17 de Junho de 
1946. -Alencar Araripe. 

N. 0 99i 
SubStitua-se pelo seguinte o arti~ 

go 75 do Projeto: · 
",AJ::tigo 7ó. ,Os ~os do Su

pr.eniO ·Tribunal F.edenl, escolhidos 
dentre uma lista.. triplice organizada 
~ própóo Tribunat·e constituída. de 
lt~el.t'Õ5 · natos~· alfstadcs eleitores, 

. posSuidores de notá.vel s~ jurídico 
e· repntação ilibada, de . mais de 35 
e .méilDS: de 60 a.DOS de idade. "serão 
llOUl.eado& pek). Pl"est&mte da Repú
~:-m«J1aate. apr~ da ma.iôri:a.. 
abSoluta do Senado". · 

JU$tijiçaçlio. 
Mais, do. qu.e n.o pt:incípio cientifico · 

da divisão dos poderes, funda-se no 
(\Ó~ q.~. sua . inóependêncía. o siste.:. 
ma consagrado n1:> Projeto. Tal inde
penQ.ência · é -ciosam,~nte. presen:ada. 
<;.uanto ao PodeJ.· Executivo, ma? muito 
atenuada qUa.nto ao Poder Judiciâr;io, 
que ainda emana diretam-ente daquele. 
E' o Presidente· da República quem 
escolhe_ e nQmeia. os ministros. do Su
premo Tribunal Federal. Significa. 
isto que o Poder JudiCiário rião tem 
i:1dependéncia quanto à origem, mas 
somente quanto à :função, graças às 
gara.Iitias de que se cercam os. ma
gistl:ados.. Orli,., se há. Poder cuja. in:
d.ependência._ possa e deva ser. real e 
completa. é êste o Judiciá,z:io. Diversa. 
é a sua posição da coz::resporidente aos 
dois poderes politicos ·por excelência, 
o Legislativ.o e o Executivo, qu_e não 
P.Q®m d$ar de influir.-se miitl.\So
mente. Daí, o salutar principia- ãa 
auto.,.organizaçáo do Poder Jucticiál;'io, 
que ·a. e~enda, C<lJ;LSub$ancia com ~ 

· pru:dente corretivo: a r~trita in_ter
venção d<l Poder Executl:'\'O na. esco-_ 

·lha dos ministros e a fiscalização do 
Senado quanto à sua nomeação. 

A inova~<.ãoo. é tanto mais nec~
ria, quanto a experiência tem demons
trado, em nos)lo Pais, que os cargos 
de ministros do ·Supremo Tribunal 
col).StituJ;m, n~ r~o~ r~<lm~~a. _de. 
serviços polfticos pre_stados ao gover
no.. São, colll freqfiêricla, politicós de 
· evi<lêncili., e não juristas de' notável 
sa~, os que· recebem à alta.· inves
tiüura. 

Demais, o sistema proposto. já. ~ 
por si a experiência. do Rio Grande 
do Sul, onde foi adotado em 1935 e 
.concorreu para elevar o nivel da Cõr
te de. Apelação, tanto moralmente, 
como intelectualmente. 

. Realmente, quem, senã;o o próprio 
Tribunal, será o lJlelhor juiz ,para 
avalia:~; ~ n-Qtá.v~ saber e reêo;nh~ 
a. re_pu~-çijp Ul~cià. dos possívf$ ~~
cUdatos.? Ba?Ll Pi~. - Ol6no. 
Tuy-uJy,. 

N.~~ 

Ememla. ao art. 'l6· 
Su-RrhÍ!A-~ "~~ e nos". 

Justifictu;ão 
E' mna. novidade sem qualquer f1ln

daQl@.tQ • 

E' tradicional que os Ministros do 
Sl.lpr.-emo. ~ ~- comtmS, aeiam 
julga.<m p$)a ~. ~-

I{eda autoJ;J:TA a ~ o. Senedwl 4e. 
sua- !unção- emtnentemente PQlt5.ica. 
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pa;ra transformá-lo em judiciário, a 
não ser naqueles casos clãssi.cos. Se o 
Supremo julga o Presidente da Re

-pública nos crimes comuns, por que 
não julgará seus próprios membros? 
- Aderbal Silva. - Rogério Vieira. 
- Orlando Brasil. - Roberto Gros-
3embacher. - Haru:; Jordan. - Ota
cn?io Costa. 

N. 0 ·997 

Art. 77, I - Substitua-se· a pala
na "órdinà.:riamente" 
por 
originàriamente". 

Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. -Benedicto Valadares. -
Alfredo Sá. - José Alkmim. - Du
que· Mesquita. 

. N. 0 998 

Art. 77, I e - Suprima-se. 
Passou à competência. do Tribunal 

de Recursos. 
&la das Sessões, aos 17 de junho 

de 1946. - Benedicto Vallada.res. -
Alfredo Sá. - J oséAZkmim. -Du
que Mesquita. 

N. 0 999 

Art. 77, I 1.- Suprima-se. 

Justificação . 

Passou à. competência do TribUI1al 
Federal de Recursos. 

Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - BeneàJcto Vallaãares. ,
Alfredo Sá. - José A'ikmim. - Du
que Mesquita. 

N.0 1.000 

Ao Art. 77, m, acrescente-se o se
guin-i:e: 

"e - quando ocorrer diversidad-e 
de interpretação de lei fede.ral er..tre 
decisões definitivas dos tribunais lo
cais, ou entre estas e as do Tribunal 
Plederal de Recursos, ou entr-e as dês
te ou daqueles tr1bunais e as do Su
premo Tribunal Fed-eral'. 

Sala. das Sessões, aos 17 de. junho 
de 1946. -.Benedicto :Valladares. -

·Alfredo Sá. - JCRJé Alkmin. -Duque 
Mesquita. · 

N.O 1.001 
.l .... 

Axt. 77, I h-· Suprimam-se as pa
lavras: 

"e ainda. se hou.ver ·perigo de se con
sumar a violê:n(.-ia antes que outro juiZ 
ou tribunal possa colllhecer do ':"~ 
d:.ido". 

Justificação 

Passou à. competência do Tribo.truti 
de Recursos. · 

Sala das Sessões, aos 1'7 d-d junho 
de 1946. - Bene4icto VaZZadares. -
Alfredo Sá. - José 'Alkmin: - Duque 
Mesquita; · 

N.0 1.002 

Art. 77, I, 1c- SUbStitua-se pelo se
guinte: 

"k) as revisões criminais ~ bene
fício dos réus que condenar e de 
açóe5 rescisórias dos seus acórdãos." 

Sala das Sessões, aos 17 de junho de 
1946. - Benedicto Vallctdares. - Al
fredo, Sã. -- José Alkmim. · - Duque 
Mesquita. 

N.0 1.003. 

Art. 7'7, II, a - SUibstitua-se pelo 
seguinte: 

"a) os pedidos de habeas-corpus 
quando denegados por decisão de úni
ca ou última instância dos tribunais 
locais ou federais." 

Justi!icaé;ã.o-
Não se julgam as decisões, como diz 

o projeto. Além dessa emenda de re
dação, excluí-se o recurso ordinário 
das decisões em mandados de se
gurança, recurso que não há atual
mente, nem se justifica, porque . o 
mandado- de segurança não passa de 
uma causa civel, devendo, apenas, 
comportar o recurso das d,emi?.is cs.u
sas civeis para o Supremo, isto. é, o· 
recurso extraordinário. 

Sala das Sessões, aos 17 de ju . .1lho _ de 
194!6. - Benedicto Valladares. - Az;. 
fredo Sá. - Jcsé Alkmim. -Duque 
Mesquita. 

N.0 1.004 

Art. 77, iV - Suprima-se. 
Justificação 

O Supremo Tribunal somente de
. verá julgar revisões criminais de seus 

acórdãos e isso jf, consta da emenda 
do art. 77, I, letra Jc. 

Com a restituição do recurso extra
ordinário ao Supremo, não se justi
fica mudança do sistema quanto às 
revisões criminais, para não aumen
tár o número de feitos julgados pelo 
referido Tr!lbunal. 

Sala das Sessões, aos 17 de junht:> ~e 
1946. -- Benedicto Valladares • ....;... ..!l
Jredo Sá. .. - José Alkmim~- Duque 
cZe Mesquita. 
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N.0 1.005 

P&ri.gralfo único do art. 77- Subs.:. 
. titus.-se pelo seguinte: 

.. Pa:rágra.fo único - No caso da. 
s.Unea e do n.0 ,m, o :recurso poderá 
também ser interposto, em qualquer 
~. pelo Ministério Público Federal." 

Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - Beneãicto Valladares. -
Alfredo Sei.- José Alkmim.- Duque 
J,[~uit(L. 

N.0 1.006 

Ao art. 'T7 - Acrescente-se , o se
guinte: 

"§ 2.0 
- No ca~>o da alínea d do nú

mel'o· m, o recurso será interposto nos ·· 
autos da ação rescisória, quando fôr 
caso." 

Justificação 

Quando fôr caso: porque dos acór
dãos criminàis não cabe · rescisória, 
mas revisão. 

O recUl'So cabe nos autos da res
ci&ória porque nesta é que se discutiu 
a. violação da. lei. 

:ia.la das Sessões, aos-17 de junho de 
1Ma. - Benedicto Vallaàares. - Al
fr-edo Sei. - José Alkmim. - Duque 
Me4(1Uitct. 

N.0 1.007 

Art. 7'1, II, c - Substitua-se pelo 
~nte: 

"c - Os crimes políticos, salvo os 
G.a competência da justiça militar ou 
da jU&tiça eleitoral." 

Sala das Sessões, aos 17 de junho de 
l~Mõ. ·- Benedicto Valla.da.res. - Al
freà.o Sá. - José Alkmim. - Duque 
Xesquiúr.. 

N.0 1.008 

.:ui..· 77, m, c - Substitua-se pelo 
seguinte: 
. "c) quando se contestar a. valida
de de lei ou ato de govêrno local 
em face da Constituição ou de lei 
federal e a decisão do tribunal lo
cal julgar válida essa lei ou ato." 

Justificação . 

-A ofensa à Constituição ou à lei 
federal . deve ser objeto de. recurso 
para um só Tribunal, para evitar dois 
recursos ao mesmo tempo para tri
bunais diferentes. Atribui-se, assim, 

· .ào . Supremo Tribunal também o re
<:urso no caso da letra. c do n.0 rv 
-do art. 81 do pr~jeto~ 

Sala das sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - Benedicto Valladares. -
Alfredo Sã. - José Alkmim. - Du
que 11-f esquita ~ 

N.0 1.009 

Art. 77, m, d - Substitua-se pelo 
seguinte: 

"ct) quanâo decisão do Tribunal 
Federal de Recursos, da Justiça Mi
litar ou da justiça local, em única 
ou última instância, violar disposi
ção expressa de lei federal, e o re
col·rente não lhe lograr a ·reforma 
em· ação rescisória com fundamento 
na mesma. violação e intentada. den
tro de 180 dias." 

Justificação 

Tendo-se restituído ao Supremo os 
recursos extraordinários, é necessá
rio dificultar o recurso por violação-
de lei expressa, obrigando-se a. par
te a primeira propor rescisória em 
que discuta a violação alegada. Para 
não eternizar os feitos, a rescisória, . 
quando a parte quiser recorrer ex'
traordinàriamente, deverá ser inten
tada dentro de 180 dias e não dentro 
de 5 anos. Assim, se a parte deixar 
passar os 180 dias, poderá usar da 
rescisória, porém não mais de re
curso extraordinário. 

Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - Benedicto Valladeres. -
Alfredo Sá. - José Alkmim. - Du
que Mesquita. 

N. 0 1.010 

Seção m do Capítulo IV do Ti
tulo n e art. 79: 

Substituam-se pelo seguinte: 

"Seção m 
Do . Tribunal Pecie;-al de Recursos 

Art. 79. o Tribunal Federal de 
Recursos tem sede no Distrito Fe
deral e jurisdição em todo o Pafs, 
e compor-se-á. de _sete (7) ministros 
nomeados pelo Presidente da Repú
blica dentre juristas com os requisi· _. 
tos indicados no art. · 75, send() três 
juízes e desembargadores-·.. os res
tantes dentre advogados e membros 
do Ministério público federal ou lo-. 
cal ... 

. Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - Benedicto VaUadares. -
Alfredo Sá. - José Allcmim. - Du
que Mesq'!Út4. ' 
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N .0 1.011 
Art. 80: 
Suprima-se. 

JustificaçãO 

Conseqüência. da emenda ao ar
tigo 79, onde está contida a maté
ria. dêste artigo, na parte conser
vada. 

sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - Benedicto Vallada.res. -
Alfredo Sá. - José AZkmim. - Du
que M esl[I.Lita. 

N. 0 1.012 
Ao art. 80. 
Substitua-se: "seis" por "nove": 

Justificação 

Um tribunal de seis membros ja-

Sala das Sessões,. aos 17 de junho de 
1946. - Benedicto Valladares. --Al
fredo. Sá. - José' Allcm.tm.. -. Duque 
Me;squ.ita. -

N.0 1.015 

Art. 81r I a- - Substitua-se pelo se-
guinte: . . 

"I. Processar e julgar, . oríginàría
mente: 

a) as reVisões cl1mina.is em benefi
cio dos· réus que condenar e as ações 
rescisórias de seus acórãaos;" 

Justificação 
Passam;o.se as revisões crlminats. das 

condenações do Tribunal de Recursos 
para êle mesmo, tiiando-as do Supre
mo. 

Sala das Sessões, aos 17 de junho de 
1946. - Benedicto Valladares. - Al
fredp Sá. - José Alicmim. - DuQ?.ce 
Mesquita. 

N.0 1.016 

. mais poderá funcionar eficientemen
te. Retirado o Presidente e o mem
bro que integrar o Tribunal de Re-
cursos, fica.rá reduzido a quatro Art. 81, n, b - SubstitUa-se pelo 

· Há às seguinte: membros. , ainda, que atender c _ os habeas corpus; quando de-
férias, do7Uças, licenças, etc· Enfim · negados pelos juizes· . de primeira ins
só excepc1o~lmente poderá um. Trl- · tância local, se federal a autoridade 
bunal de seis membr<?S funCionar &pontada como coatora.." 
completo. - Aderbal Silva. -or- · 
Zando Brasil. - RobeJrto Grossem
backer. - Rogerio Vieira. - Ra11.S 
Jordan. - Octacilio Costa. 

N . 0 1.013 

N-o .art. 80 súprimam-sé 'as pala
was "com aprovação da maioria ab
soluta do Senado Federal". 

Justificação 

I - A aprovação do Senado é exi
gida em se trata.:ndo da. nomeação 
dos ministros do . Supremo T.ribun.al 
Federal, dada a exx:e:pci0Il2.1 impcxr
tância politica e Judiciária dessa 
eõr-te. Exigi-la, igualmente, pa.Í"a a 
investidura.. de . juízes de tribunais in
feriore-s rerá, com evidente' impro
priedade colocá-los no plano dos mais 
altas juízes do pais. 

Sala das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. - Café .Filho. 

N.0 l.OHi 
Art. 81, I b - Substitua-se pelo se--

«Wnre: -
•I. Processar e julgar origbiàr1a,m.en-
'te: • r 

b> os habeas corpus. se houver peri.
IO de COllSllDla.i"-se a violênc!a antes 
q_ue oütro j"uiz- pos5a. -co:lib.ecer dó pê-
dldo. ~ · 

J'ILS'tificaçáo 

Não se diz "julgar . . . . as decisões". 
A letra b passa a ser letra c. 
Sala das Sessões, aos 17 de junho 

de 1946. - Benedicto Va!lada:res. -
Alfredo Sá. - José Alkmim~ - Duque. 
Mesquita. · 

N.0 1.017 

Art. 81- Suprimam-se as palavras:" 
"dentro da sua- jurisdição te."Tlto-

rial". . 
Justificaçll.o 

Conseqüência da emenda a.o art. 79, 
qus só cria um' tribunal·. 

Sala. das Sessões, aos 17 de junho de 
1946. ·-Benedicto Valla.da.res. - Al
fredo Sá. - José Alkmim. - Dfur.;e 
Mesquita. 

N.0 1.018 . 
Art. 81, 11, a- Su.bstitua-se- por. 
"a) - as causas, julgadas em_ pri

me~ instânciA das justiças locais. _ 
quan<!o a União, ou autarquia que 
desempenhe serviço ;público federal~ -
fôr inter~.ssada çomo autora, ré, as-
sistente ou opoente". 

J"UStificlição 

E' preciso. referência às au~~ 
por causa da -Vacilação da j'\U'1Spr'U
dência. a respclto. 
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Sala.. das Sessões, aos 17 de·· junho 
de 1946. - Benedito · Vallaãares -
AlfredO Sá - José Alkmin - Duque 
Mesquita. 

N.0 1.019 

Art. a1, n, letra b: 
Substitua-se por: . 
"b - as causas criminais julgadas 

em primeira. instância das justi~as lo
cais, q:r&ando se tratar de inf.-açôes 
penms praticadas em prejuizo de bens. 
&erviços. ou interesses da un:ão. ou 
de que possam resultar. na forrai.. do 
disposto na art. 181, responsabutdade 
da, fazenda federal, ressalvada a. com
petência da justiça eleitoral e da mi
litar." 

Justificação 

Justificação 

No fundo, o mandado de segurança 
é uma causa civi.l especial. Portanto, 
como as outras causas civeis, salvo a 
competência expressa do·..Suprern:-~. só 
à.eve chegar a ê:ste a:m r-ecurso extra·· 
ordinário.. Assim é, atua.ImentP. · 

Sala das Sessões, aos 17 · àt> junho 
de 1946. - Ber.edicto Va.llaca.rcs -
.A.lfred,o Sá - José AU.:mi.n - DuqJLe 
Mesquita. 

N.0 1.022 

Ao art. 8t, II - Acrescent-e-se . o 
segui11te: 

"f> -·os conflitos de atribuição en
tre autoridades judiciárias e a'Lm'C.is
trativas federais, ou entre auto::1da.c1es 
judiciárias locais e as a,.dminist.rat."las 

Pelo sistema deve caber ao Tribunal da União, de outro Estado, ou T~rrl-
de Recursos também o julgamento de tório e do Distrito Federal." 
recursos em matéria de infraçõe.> pe- Sala das Sessões, aos 17 de junho 
nais <e não só de CTimes) donde pos- de 1946. - Benedicto Valladares ··-
sa restiltar responsabilidade da União, Alfredo Sá - José Alkmin - D'lii/.'Ue 
tendo-se, notadamente, em vista aue. - Mesquita. 
pe_la legislação penal vigente, o juizó. N.0 1.023 
c~l pode condenar a indenização, M. IV do art. sr e todos os seus 
semndo sua sentença de base a li-:- incisos a, b. c _ Suprimam-se: 
qui dação e execução. 

Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - Benedicto. Vallaàares -
Alfredo Sá - José Alkmin - Duque· 
Mesquita. -

N.0 1.020 

Ao a.rt. 81, II - AcreScente-se o 
seguinte: 

"e> - os conflitos ·de jurisdição en
tre juizes ou tribunais federais, .:ntre 
éstes e. os dos Estados, e entre juizes 
ou tribunais de Estados diferentes, 
inclnidos nos dois últimos casos, os 
do Dfstrito Federal e os dos Ten·itó-
rios." ~ 

Não há. rs.zão pa.ra que os con!li
tos não sejs.m entregues à Competên
cia . do Tribunal de Recursos, mor
mente se .. se restitui ao Supremo a 
competência para os recursos '!Xtraor
cl!nários. 
.. Sala das Sessões, aos 17 de j~o 
de 1946. - Be-necücto Vallaàares -
Alfredo Sá -José Alkmin - Duque 
Me,sq1lita. · 

N.0 1.021 

Ao- .art. 81, n - Acrescente-se o 
seguh!.te. 

I 
"d) - os mandados de segnra.nça, 

ma. instância por qualquer jmz 011 
Qwmdo denegados em única 011 ülti
bibúual, · salvo ó Supremo Trlbunal 
Pakrãl." · 

J1LSti/icaçáo . 
Os recursos extraordinários, por ou

tra. emenda, voltam à competênr.u. elo 
Supremo Tribunal. 

Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - BenediCto Valladares -
Alfredo Sá - José .A:lkniin - DJLque 
Mesquita. 

N.0 1.024 
N.0 V do art. 8l. - Suprima-se 

J1LStificaçáo 

Atualmente as justiças locais é que 
julgam as revisões criminais de suas 
eon.denações. · 

Sala das Sessões, aos. 17 de jm:ho 
de 1946. - Benedito Valadares. - Al
fredo Sá. · José .A.Zkmim. - Duque 

. M e3qufta. 
N.0 1.025 

Art. 83. Suprima-se . 
Sala. das Sessões, aos 17 de junho 

de 1946. - Beneaito Valaclares. - Al
fredo Sá. - José AZkmim. - Duque 
Mesquita. 

N.0 1.026 
DOS ~AIS P'EDERAIS DE uctl'lt80S 

Art. 83. "Mediante proposta do su
premo Tribunal Federal, e observados 
os preceitos dos arts. 80 e 81, poderá. 
a lei criar outros Tribunais Federais 
de RecUrsOS. fiD.ndo-lhes a sede· e a. 
jurisdiçiO ~taria.l". 
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<Está no Projeto). 
Suprtma.-se êste dispos.i,tivo. 

c-· 

Justifíccu;;ão 

Prevalecendo a norma, já estudada 
em .nossa emenda ao art. 79, f1ra:nrlo 
a_ organização de um só Tribunal ~ 
dera.l de Recursos, com sede na cá
pita.! da República e jurisdição em 
tOOo o território nacional, e também 
fixando ali ci número e poss!bilidade 
do aumento de juízes, e'Vfdentemente 
não haverá razões que justifiquem a 
permanência do art. 83. Em caso con
trá.-rio, sim. 

Sala das Sessões, Rio,- 17 de junho 
de 1946. - DolDr de Androàe. 

N.0 1.027 

Ao artigo 86 _ 
Supr:im&-se o artigo 86. 

Justificcu;;ão 

A matéria do artigo 86 pode ser re
gulada em têrmos convenien:tes pela 
lei ordinária. Nã:o há. razão para a sua 
inclusão no texto constitucional. . 

Sala das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. -_Gustavo Capanema. 

N.0 1.028 

DOS J GÍZES E :rlliJ?UNAIS EL!:I:rORAIS 

Art. 92. "Haverá um TribUnal Re
gional Eleitoral na capi·ta.l de cada Es
tado e no.Distrito Federal". 

<Está no Projeto) . 
. Acresc:nte-se, in fine: "E cornpe:.:· 

tindo a este conhecer dos recursos ori
undos dos Territórios, enquanto não 
se providenciar sôbre o disposto no 
parã,"TB.fo único". 

Justifíccu;;ão --Julgamos oportuno fixar atribuições 
ao Tribunal Regional Eleitoral do rns
trito Federal, para. conhecer dos re
cursos, ftmdados em decisões da jus
tiça eleitoral dos Territórios, até que 
se estabeleçam os próprios órgãos. 

Sala das Sessões, Rio, 17 de junho 
de 1946. - DoZor de Andrade. 

N.e 1.029 

Suhstitua-se o art. 94, pelo seguin
te: · 

"Os Juizes do Tribunal Superior 
Eleitoral serão eleitos pelo Supremo 

Tribunal Federal e os dos Tribunais 
Regionais .Regionais Eleitorais pelos 
Tribunais de ·Justiça., estabelecendo a 
lei a camposição dos mesmos, garan
tida a. maioria de magi.st!'a.dos'!. 

Justificação 

O projeto da Constituiç&.o e.cta.bele
ceu o crit.éri.o a adotar-se pa;ra a com
posição dos Tribunais Judiciá.rios, quer 
da União, quer do Estado. A exc3llSão 
dos Tribunais elei-torais além de .injus
tificável é prejudicial, pois qUe abre 
opommidade a que detentores ocasio
nais do poder público dela se sirvam 
pa:ra. intervi.r na organização do ór- . 
gão da Justiça. eleitoral, levando ao 
seio do j)OVO a desconfiança., qua.nto à 
vigência dos princi.pios democráticos 
no pais. A eme:lda p!'etende evitar o 
perigo. . 

Saia das Sessões, 15 de junh.3 de 
1946. - José •. Bonifacio. - Licur'_go 
Leite. - Toledc Pisa. - Mag!trhães 
Pinto.- Mário Brant: 

N.0 ·1.030 

Ao art. 103. 
Acrescente-se: 
§ 4. o Caberá recurso extraordinário 

para o SUpremo :Tribunal Federal da 
decisão do Triõunal Superior do Tra
balho, proferida contra despositiTos 
da Constituição, ou contra a cousa.· 
julgada. 

Jir.sti.fü:ação 

Segundo o nosso sistema constitu
cional o Supremo Tn.õunal Federal é 
o guarda soberano da Lei Fundamen
tal do pais, e, em tais condições., 
justifica-se a medida ora sug~. a 
fim de colocar sob a esfera de sua. 
jurisdição, as decisões finsjs eis jus
tiça do Trabalho, que contrariarem 
expressamente os princípios da dita 
Lei. 

A coisa julgada, que empresta fôrça. 
de lei à sentença. que total ou pa.rcia.I
mente decide a lide, requer o amparo 
da mais alta instância do país. 

Sala das Sessões, 1'i de ju:lho, àe 
1946. - Alencar .ATaripe. 

N. 0 1.031 

_-\o artigo 1{)5 parágra;fo único. 
Suprima-se. 

Justifü:al;áo 

A Faculdade outorg2.da à Ju.;tiç& 
do Trgbalbo neste dispositivo impur~ 
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ta.. em. dar-lhe o direito de legisla:r e 
ts.zer regulamectos, u.sur;pando assim 
:a.trüluições p..'"ivativas do COngresso e 
do Poder- Executivo. 

Se não se co:o!ere à justiça comum 
aos juízes e tribunais civis e milita
res e ao Supremo Tribunal o ;privi
légio de proferir arestos destinados a 
T.a:ler" como leis erga om.nes e para 
o futuro, não há razão para. ferir 
pnncípio de sapa:raçã.o dos poderes 
f'f.l:àro:D.ental em nosso direito público 
d~ a. Constituição do Império, em 
beneficio da Justiça. .do Trabalho, is
-co é, até das juntas e juizes de con
cPiaç§o e julgamento e ourtos órgãos 
de a.dnrlc:listraço da Justi~a. do Tra.
inlho, ctiados por lei ordi.nárta.. 

Desde a · Revulução Fra.ru:esa e· a.s · 
ConStituição de 1791 e do ano m que 
se cansiuera. incompatível com o re
gime democrático · essa. prerrogativa 
de decretar arrêts de réglement que 
o judiciário tinha. no tempo Cio abso
lutismo. 

Agora se preten~ apresentalr .como 
no'fidade essa velha:ria.. 

:s"os contratos coletivos de traba.- · 
lhe, contratos -· normas ou con
t.."Stos-tipos, podaremos ficar no 
manda.intmto do art. 137 letra a do 
1l!:Oléto de C3.rt.a de 10 de novembio 
de 1937, isto é, a.plicã-los a. todos os 
empregados, trabalhadores, artistas, 
aarociações que os concluir. 

Ir além da. Carta F-:J.Seista em ma
té:!'i..a de direito corporativo e entre
gar ao :ramo mais novo e menos re
sistente do corpo judiciário o exer
cic..io dos poderes legislativos e regu-
1amenta;r constitue, a meu ver, um 
g;-a.ve ê.."ro. Seria uma a.meaça,so-

0..-etudo ip81I'a. os empregados, que 
sã.o, por via de regra, a. parte mais 
f:-aca nos litigi.os. -

P...io, 16-6-46. - D!Ln.iel CarvalhO. 

• N. 0 1.032 

C..A.PlTOLO IV 

DO PODER JODICÚJUO 

SEÇAO VI 

Dos Jufzes e Tribuais de Tra:balho 

<AJ.-tigo 106) 

dores e as demais con.trovérs1as, oriun,.. 
· das de relações de trabalho regidas 
pelá legislação social. 

Pensa:mos, .finaJmente, que enume
rando o Projeto preee1tos básicos d~ 
proteção ao tral:>alhador, não deveria 
ta,mbém, omitir a garan.t.i3,. de julga.
mento dos dissfdio-5 decol'l""..ntes do 
contrato do trabalho por tribunais de 
constituição pa.ritária.. . 

A ~ia. tem demonskado que 
a. justiça do trabalho deve ser exeroi
da. por tribun.ais COIXIIPO§tos de repre
sentantes tanto dos . ~egadores, 
quanto dos ~egados, em igual mí
mero. 

A sonhada. narmonia entre o ca
pital e o trabalho, não poderá-ser uma. 
realidade, qua.ndo os t1-ibunais encar
regados de dirigir a.s questões oriun
das dw; relações de looa.çã.o de servi
ços forem consti·tuidos a.pena.s por jui
zes togados, quasi :;empre a.pa.rt.ados do 
amibiente em que nasceram a.s pen
dências. 

11 de jUil.OO de 1946 - Juscelino 
Kubitschek. - Lahyr Tostes. 

N.0 1.033 

§ 2. 0 do art. 108 - Substitua-se 
pelo seguinte: 

"§ 2. o - o Procurador Geral · da 
República será. julgado, · nos crimes 
comuns e de respccsa.billdade, pelo 
Senado Federal, ~ o Procurador Ge
ral dos Feitos da União pelo Supre
mo Tribunal Federal". 

Ju.stilicaçáo 

O Procurador perante o Tribunal 
de Recursos é o segundo na. hierar- · 
quis. ·do Ministério Público Federal. 
N~ pode deixar de ter o fôro esPe
cial. 

Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. - Ben.edi.cto Vallada.Tes. -
Alfredo Sá. -José Alkm!m~ - Du
que Mesquita. 

N. 0 1.034 

Art. 108 - Acrescente-se a alínea 
seguinte: 

"Art. 108 - .Repl'esentará. o Mi
Tribuna.l Federal de Recursos o Pro
curador Geral dOYFetios da. União, 
nomeado pelo Presidente da. Repú
blica., dentre cidadãos com os mes
mos .-requisitos que os eXigidos pa.ra 
a.· nomeação do Procurador C-eral· da; 
~"- . 
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· . Sala das Sess9es, aos 17· de junho 
de 1946. - BenedJf.c.t.o V aUp,ilares. -
Alfredo Sá. - Jo.sé Alkmim. - Du-
que M esqu.ita.. · 

do interior; ao lninistério ptiblico loc.,.l. 
~ Z;0 o pr.ocura,d~r g,:.ra.l d~ justiça. 

militar- terá os mesmos vencimentos 
dos ministros do Supreior Triounal 
Militar. . . 

, § 3.<>-_os ch~-es. do. Milüstério Eú,t:~~o 
- serãa. cte li~. nom~.a~ . no. Dis.tri,to 

Art. lO.S, § 1. 0 - SubStitua-se :pelo ~ed~l e nos. Tertitórkls, dod· Pte'li-
. te · · · ~ deri;te da.R~blica., e, nos ~ta os, d,oc; sernr o ~ o. Pxocux:ador Geral da . Go~erna.dores,. déntre jur.stas_ ~ !lQ . ..; 

Repúbli~a. e 0 Bl:oclU'ador .Geral dos. tá.v.el saber. a reputaç_ão iliba.da.. a.Us-
Feitos. da União, sãQ dem:issiveis aà tados éle~t01:es. e. ·l;il2.ior~s de 3{} anos, 
nu.tum e terão 05 mesmos vencimen- . com ·os mesm.os vencimen';os dos · ãe-
tos.re®.eCtivamente, dos :Mi.nistr~ do semba~_li,d-ôr.cs. . . . . 
Supremo Tribunal Federal e do · Tri
bunal Federal-' de ReclU'sos". 

Sala. das. Sessães, aos 17 de jUJ?ho 
• de 1946, - Benedicto Va:tladares. -

Alfredo Sá. -José Alkmim. - Du-
qu,e Mesquita. · · 

N.0 1.03~ 

Ao Título II - capítulo IV :-- (Do .. 
~der Judiciário). - Seção. VII - <Do 
Minis~rio Público da~ União) : 

Suprima-se do. títlll.o - Do Ministé- · 
rio Púb1iC9 da União - a expressão . 
"da· UTtião" 

Substituá-se o atual · a.rt. 109 pelo· 
seguinte;· . . . . 

Art.. 109.. o Ministério. Públ\co seré. 
ol'ga.niZ.a.do na U:.niã?, no Qis:tr!to. Fe-
dez:al e nos Ternt6T1os por lei federal, -
e, nos Estados, pelas 1$; lQCais, reSJ;lei. 
tados os seguintes p~eitos: 

I ....:..;· Obrigatoriedade. do· ingresso, 
pelos cargos iniciais, mediante con
ClU'SO de provas ou. de. títulos, organi- · 
za.d.o. pela. Pr~w:a.dºrlá Geral. . 

n· - PromQ!;á.:-. de uma..clas:Se l'ara . 
outra... llOr merecimento· e por· anti:-
gutdade,_ alterru,~.drunen~e.. · · · 

IR - Vitalicieàde, não podendo 
perder o ~go senão por sent.ença. ju..; 
àiilial; eJr:o:neração a pej:}ido ou a.po,. 
sentadoria; esta será .. compulsória aos 
7& anos de idade, ou por Invalidez 
comprova.ãa, e facultativâ após trinta 
(30) anos 9e serviços público, conta
dos na forma da. lei. o serviço pú
bl.jCQ. federal,. o e&tadual e o. munici
pal computar-se-ão integra.lm~te ._ 
A aposentadoria compulSQ:ria, assim 
cQmo ~ faculta. ti v:&, serã d~det cem 
oa.. ~CÜl1ellto$: da: atividatte. · 
~ . .;.. VencblWlt.Qq, n~ inferior.e_s 

a. 3;(4.- do. que. per.~~em. o~ Juiz~ l'e,.. 
ra.n:te o.s. ClW!.is tunl:.iona..rem. · 
' t ·1.-o. · NQS, Est~ . a CTniâQ se:rã re

-mesen'brãa.an 1uiz9: ~etos procurado
res da· Bepti-bH'ca-, poc:leDdo ··~ là com~ 
ter essa representação, -nes ~ess · 

Justífieaç_ão 

1 - Ao pa.sso. q_ue o projeto. desti-
. nou tôda a . seção VU dó <:al)itulo IV 
do Título n. ao "Minisfér~ ~plico 
àa. U.niãQ", com. referência. expre~_a- .e 
direta. ao M!ni&tério Pú'bli®, /ed.er(kl; 
militar, ·e do trabalho, nenhtmiâ re
ferêneia · dir-eta fez a.o Mjilistério Pú 
blico ·dOs Estados, dó Distrito Feã.eral 
e dos· Territór-ios, ná<> <>bsta.nte desem
penhar a tradicional instituição, na 
jUStiça local> como. magistratura pa;ra
lela de cadeira magnas,_ f:unções, em 
na.da. nfeiio~ a& ~- o~tr~ organi
zações federais .do -~ Público. 
pastando. lem.br;m ClJl.~· a $. est{\ · .en
treguelll- a. sorte da. a.Çao. peJ:1lÜ e. a.~ 
lizaÇão · das_. leis. em todo o. territqrio 

. da RePública. · ·· 
2. - A emenQa.. visa. a. corrigi;- a in

justa omi.s&ão <na qual aliás - as
sinale--se - não incqnê:r:a a doqta 
~ta Subconüssão-) e, ain,da, a esta
belecer de par com um mfntmo de ga
rantias' reputadas indispensãveis ao 
oom desempenho de tão árduas Clufu;> 
relevantes frmções, a. 11.niàaàe ae · di
reção do Mínisttrit>. Pti.~ . ~sta?d~. 
de acOrdo com os princípios ·Peculi.a
res· à lnstituiçio, esta-be!ecencto; e..-ebe
f:iA do·. ~oc-qr~ .~a-1 e. à. ~
lhança do que foi feit<> em relação, ap 
Procurador Gel'al da República. c l?ro
curador Gen:-1 da Justiça Militar (a!'
tigos 108, § 1.0 e 109; § 2.0 ) ~pedir 

que o Procurador G'eral do Estádo tE'
nha vencimentos infer~res a.e& · dos 
membros co "!'ribunal de Justiça pe- . 
rante o qual serve. 

3 ....:.. DesneCt'SSãzio serã, por sem dú- • 
vid,a.. ~t!r-.3~ aqui .~ d~monstril&;ão 
da conveniência em s~rem adota\ias 

· na nova. Cartz. Polit.ica que se v i-i vc-. 
tar para o pais, precei~ qu~ ~~ég'..l
rem eficazmente s. !'~idadé de: !®-•, 
de pensam..,.:.to e de a.~o do ~-
térto Publieo. · . · · · · · ·.. - - · 
· Basta que recordemos as. pàlavras 
cem que os ll'13tres Deputados ">:lilo!:l 

. . ' 
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Braga, :José Alkimjm ·e Negrã.o .de Liina 
justi!icaram, na ·Assembléia Consti
t"..únte 'de 1934, .a emenda n.~ 952: "Ao 
Ia;cio do .Poder ·JU:mciá.rio. corue repre
sentante da soc1edade e dos int:r-êsses 
que ela protege, orgáo ta.mbérn da lei 
e fisCal <le ·sua execuç2.:>, surge o Mi
nistério -Piiblict.. o rol dos '<tcva1·es 
que 'lhe ·são 'àsatrt!'ITa'dos E!m n6ssas leis 
de . -o-rga11Wação jUdkliá.na ~ ·de · inSu
perável re~ânde Nos p$úS de es,;, 
pírito comu4át'io, tal qual o nosSt., nos. 
quaiS ·o "Individuo é deficien"ta como 
défep:sor -d<»s interêsses ·abstTatos da 
cciletiviaade, sôbe de "Po'nt:> essa mis
são 'lre alta im'!Jeçáo legal e de as
sirtbicia 1:ti:telar, inherente ao Minis
tério PUõlico. ~te, porém, até aqui 
n-ão era um ·poder: era ,apenas :u1na 
fu,rtçâo. o poder ·e llvre, ·é ·autônomo, 
não obedece a -subordinação algUma, 
salvo a da Constituição. RedUZido a 
uma tun:çáo que se int-erponha: entre o 
Judiciá"rio .·e· o EXecutivo. mas subor
di"n~o ·a 'êste, o. 'MiniStério Püblico 
era ilm ~ a:trofiado e :falho. ·ora 
bem: se -o -cid.a.Qáo -bta.s1Ié!ró, .po:~ sua 
fohnaç'ib cott.Unárta, deve ser con.Si
dér.aao um :'fator clVi~ aeficiente, que 
tudo .e&:}Jera -do pióprio. poder público; 
e se, ~Ia -oi'dem natural. das coisas, .ao 
Miriisterlo Público é que .fucum."be ·su
prir ~ta-1 déliêiência, .c.ue ·nos restava 
fazer? .Ele'Vá.;l<», como ·fez o ·ante..pro
jeto, à categoria de· "poder ·COnstitu
cional", ·libertando--o <da. -influênei.a. de 
Executivo -e fortalevando-o perante o 
Judiciá.rto. E' ·o que ·faz -e emenda". 
· Sala das Sessões, 1~ de ;!mlhc 'de 
19-«i. ·- Herme1.tn.do ·castelo Bror"'".o. 
- ·Htq;a •Carneir·"J-. ~ Dario Cfi.rrJ.OSo. 
- . Dsmldó. ·'Sttuiizrt. - Negretros 
Falciio. -~~Lal'&yr 7'ostes. -José Al
ktmJ.m,; - ,I:A.t.iz · CàF'f)lÚ}UJ. - Alarico 
P~. - :Taml1J..ft;y t:Ja:rn:eiro. :.-Li
no Mtlc"-ai!c. - :ca.iaào ·Godoi. - ·An
tenor Bagéa. - Amilino Rocha. -
l;aUro :I;opes. - 'Pereira àa· sa,a.,-. 
LeciJJ"ldo ·Peres. -· João a~no. -
Vér.tmtauã Wtntif:erley. ·.-.., José Alves 
Lt7r.1taTes. - ·odilcm Sóa.res. - Eg
õerto Rodrigues. - Areia'Iielio. 

N.O 1.037 

Inclua--se o art. 110 nas Disposi
.ções. Gerais do respectivo capitulo. ... 

· · . r.Jústi/icação . 
O preceito ·qtre naquele SII'tigo se 

contém é a.plicâvel, ·tanto aos Õl'gáos 
judic!.L"ios da. ·união como aos locais. 
· NãO há., ·portanto, l'S.Zão ·para si
tuá-lo· ·~ora. das. DiSposições ·G«aiS, 

isto é, das · que são comuns às 'duas 
séries de órgãos .judiciã.:rios. 

Sala das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. Café Filho. 

N. 0 1.038 

Substitua-se o n;o IV do art. 116, 
pelo seguinte: 

"A investidura no Tribunal de Jus~ 
. tiça, salvo nos casos ao número se..; 
guinte, . dar-se-á. ·mediante promoção 
de juízes da entrância mais elevada, 
preenchendo-se duas vagas por me.:. 
reciínento e uma por antiguidade. 
Quando o Cl'itério fõr de mer~imen.to, 
o Tribunal de Justiça, pan ~ada vaga, · 
organizará lista triplice. ~uando fõr 
,. antiguidade, decidirá, por maioria. 
de votos, se deve ser proposto o juiz 
mais antigo; não .sendo êste aceito, 
proceder-se-á. à votação relativamen
te ao imediato em antiguidade e se 
êste 1ôr recusado, preencher..;se~á a 
vaga segundo o critério de mereci
mento. Num ·e noutro caso, as vota
ções se farão em sessão seereta". 

Justf!icação 
As votações, em assunto de tama

nha magnitude, não devem ser fei
tas em "escrutinio secreto", como eStá 
nô_ artigo do anteprojeto, mas em 
"sessão secreta.". Os ·desembargadores 
devem discutir o mérito "dos juizes, 
como num julgamento, -poLs estão num 
julgamento efetivamente. Muitós ·no-

. mes, que -por espírito de proteçi'i..o, ne
potismo, parentesco, etc. se!'ia:!D vo
tados na "loteria" do voto sooreto, em 
mtlitos casos não ·seriam defmdtdos 
como meritórios, em discussão aber
ta. Exigir-se, ne:sse- caso, voto seru;e
to, seria. duvid-ar se da f?-lta . de fir
meza m<>ral ou independên~ dos jul
gadores .. 

Sala-s de Sessões, em 1'7 rie junho de 
1946. -AurelianO -Leite. - Lino Ma
chado. - Luiz Viana. .-· F. Flores. -
Lauro Lopes. 7" ~Tasto pg-ertner. :
Ca.té Filho. - · ~ Juimor. ~ Joao 
Aguiar. - ~nel ~ R. Passos. -
Milton Campos. - -.i!.ra.mis Athayd.e. 

N. o.l.039 

No inciso V .. do -art. 116, substitl!a-
se a expressão um· terç_o por um qum
to. 

Justificação 
·eonquanto .o ingresso de ad!ogados· 

e 'membros do Ministério Público nos 
tribunais ·de apelação tenha prov_ado. 

muito bem, levand-o ·a · êssse órgaos · -· .. 
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elementos dos setores dinâmicos da 
atividade judiciária, não se afigura 
aconselhável ampliar a percentagem 
a êles reservada. 

E ' que com ~sso s-e prejudicaria o 
acesso, já muito moroso, dos juizes de 
direito. Para êstes ainda mais remo
ta se tornaria a possibilida;de, mui
to justamente .aspirada, de alcançar 
o ápice da carreira. E nisto está, tal
vês, a única efetiva, compensação dos 
arduos anos de vida no interior do 
pais, numa atividade constante e can
sativa. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 
1946. - Café Filho. 

N. 0 1.040 

Substitua-se o inciso III, do artigo 
116, pelo seguintes: 

"A promnçã.o dos juízes duma en
trân<:ia para outra far-se-á, alternada
mente, por merecimento, mediante 
lista tríplice organizada pelo respec
tivo tribunal,· e por antiguidade. 

Justificação 

1 - O texto sugerido mantém o 
atual sistema, que vem provando bem. 

Se o critério da antiguidade nem 
s-empre leva às melhor-es escôlhas, tem, 
no entanto, a virtude de im~dir fre
qüentes injustiças. E' comum, sobre
tudo nos Estados onde as leis de orga
nização judiciária não previram a 
organização de listas para promoções 
por merecimento, que juízes dos mais 
capazes só alcancem melhor posição 
na carreira sob o imperativo da anti,.. 
guidade. 

2 - Por outro lado o sistema ado
tado pelo Projeto pressupõe, necessà
riamente, a existência de tôda a en
tado comportará. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 
1946. - Café Filho. 

N.0 1.041 

No inciso V do art. 116: 
Onde se diz um têrço, diga-se um 

quinto e suprima-se o último período. 

Justificação 

Advogado militan>te, desde o irúcio 
de minha vida pública; profis:siona·l 
da advocacia no sentido rigoroso da 
expressão, .sinto-me honrado e feliz 
em pertencer ao quadro da Ordem 
do.s Adrvogados do Brasil. Jamais me 
pe·rmitiria colocar-me em lado opôsto 
aoo interêsses da classe. 

Na medida das minhas possibilida
des tenho-a servido, e para defendê
la, quando necessá.Tio, estou sempre 
na estacada, como já demonstrei nes
ta Assembléia. Constttuirute e consta 
dos seus anais. 

Mas, não posso considerar interêsse 
da classe, essa crescente penetração 
dos advogados no Tr~bunal de Justiça. 
Ontem, um . quinto; hoje, um têrço; 
amanhã, metade; e o juízes de car
reira? 

Não é justo que, dêsse modo, se 
reduzam as possibilidades do juiz que, 
através de longo e penoso tempo de 
serviço pelas comareas do illJterior, 
tem como natural asrpiração alcançar 
o ápice de sua carreira, tomando as
sento na Côrte de Justiça. E' uma 
concorrência desigual essa em que 
entram, de um lado, o magistrádo 
que se submeteu a uma vida de pri
vações, com vencimentos miserárveis, 
atirado pelo sertão a denJ;ro, sem 
,qualquer confôrto e, ao contrário, ex
.pôsto a tôda sorte de perigos, desde 
o da malária até o do "papo ama
relo'; · do outro, o advogado, que, mui
ta vez, não saiu da Capital, vitorioso 
na sua banca, homem que, pelo seu 
talento, pelo seu caráter, pelas fa
cilidades · do meio, pelo seu ·amor à 
profissão, conS€guiu, ao lado de prós
pera situação econômica, as creden
ciais "de notório merecimento e repu
tação ilibada". 

As duas magistraturas, .a dos aávo
gados e a dos Juízes, deveriam andar 
paralelas; cada qual no seu setor, ja
mais · interpenetrando-se. 

Milita, não há: dúvida, em favor do 
ingresso de advogados-juristas nos 
Tribunais a razão de renovarem o di
reito, melhor ilustrando os debates, 
graças às suas maiores possibilidades 
de aquisição de livros e revistas de di~ 
reito, e das qualidades oriundas de 
uma . vida em que podem ser vistos 
panoramas mais largos . E invocaría
mos os casos de Epitácio Pessôa, Pe
dro Lessa, João Mendes de Almeida, 
que tanto honraram o Supremo Tri
bunal Federal. 

Mas, essa razão não é tão forte que 
autorize elevar-se de um quinto para 
um têrço, como quer o projeto, o nú
mero de lugares destinados aos advo
gados e membros do Ministério Pú
blico nos tribunais. 

Nem sempre um grande jurista é 
um bem Juiz. Para ser juiz é preciso 
ter mentalidade de juiz, que resulta 
de uma inclinação servida pelo exer
dcio da mais bela função da huma
nidade, que é ao dizer de Voltaire, a 
de distribuir justiça. 
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Não se improvisa aquêle Magistra
do de que nos fala Henri-Robert, ci
tando Dupin - "Assegurar o império 
das leis e a paz entre os cidadãos; 
permanecer impassível em meio dos 
choques das paixões e da agitação, or
denar, defender, punir, em nome da 
lei. .. " 

O membro do Ministério Público é 
um advogado, também patrono dos 
interesses da Fazenda Púlbl1ca. O seu 
espírito fazendário persegue-o tribu
nal a dentro, sem respeitar:..lhe a toga 
de .juiz. 

A paixão pelas causas que patroci
na é requisito decisivo na vitória do 
rudvogaJdq e acaba por criar, como todr 
hábito, uma espécie de segunda na· 
tureza no profissional da advocacia. 
Depare-lhe uma questão e êle, lon
ge de encará":"la com o espírito mo
roso, perquiridor, paciente, do Juiz de 
carreira, assume celefle a posição .de 
combáte na defesa do direito. E, se 
a lei .está do outro lado, propugna a 
aplicação do direito contr3. a lei. 

.~e é, realmente, um magistrado, 
.todavia, não o que aplica a. lei numa 
Côrte de Justiça, mas o que defende 
-o direito a serviço de uma Ordem, 
que mereceu de d 'Aguesseau, o maior 
magistrado do seu século, êste elogio: 
"Como qualificar a Ordem dos Ad
vog-ados? Uma ordem tão velha quan
to a · magistratura. tã.o nobre quanto 
a virtude, tão necessária quanto a 
Justiça". 

Sala das Sessões, 17 de junh0 de 
1946. -João Mendes. 

N.0 1.041-A 

Substitua-!e o n.0 III do art. 116 
pelo seguinte: 

"A promoção dos juizes de uma en
trância para outra far-se-á, alterna
damente, por antiguidade e por me
recimento". 

Justificação 
O projeto estabeleceu três crité

rios para as promoções dos juízes -
o da antiguidade absoluta, quando a 
pro~oção tenha de verificar-se da 
primeira para a segunda entrância; o 
mixto - antiguidade e merecimento 
- nas promoções de segunda para 
terceira, e esclusivamente por mereci
mento nos demais casos de acesso na 
primeira instância. 

Ao critério do acesso por antigui
- dade se tem atribuído o declínio do 

nível intelectual da nossa magistra-

tura. Sob o império de tal pressupos
to agiu a douta comissão elaborado
ra do projeto, ao fixar a nor'ma que, 
aqui, se pretende mendar. Impres
são falsa, inteiramente distante da 
realidade; Busque-se a primordial ra
zão do deplorável rebaixamento, no 

· desencanto dos homens de valõr por 
uma profissão que exige vocação para 
martir. Faça-se rigorosa seleção de 
valôres morais e intelectuais no · con
cw·so de investidura, remunere-se ao 
Juiz de maneira a permitir-lhe situa
ção econômica condigna; dê-se-lhe a 
certeza do respeito as suas decisões, 
assegure-se .. lhe justiça nos acessos, e 
estarão abertas as portas · da magis
tratura, não aos vencidos em outras 
atividades, aos incapazes de enfren
tar profissões que exijam mérito, aos 
falsos idólatras da Justiça, mas aos 
homens à altura da gigantesca missão 
de decidir da sorte dos seus seme
lhantes. Bem sabemos dos graves 
inconvenientes do critério da promo
ção por merecimento. E' preciso que 
não nos esqueçamos de que a pala
vra de ordem na escolha por tal cri
tério é do executivo. Há juízes que fi
guram em listas sucessivas e jamais 
logram acesso, porque não dispõem 
de "merecimento" polftico. Conheço 
na Bahia casoso de eminentes magis
trados que freqüentam assiduamente 
essas listas, enquanto aglardam, paci
entemente, a sua promoção por anti
guidade essa, sim, é certa; única com 
que podem, seguramente, contar. 

Ora, retirar, como quer o projeto, 
aos juizes, que, por serem bons juizes, 
raramente são das graças dos Gover
nadores, a oportunidade da promoção 
por antiguidade, é fazer obra contra
producente e, mais, ~ violar direito 
adquirido dessa classe que jâ tão pou
cos direitos tem. 

Sala das Sessões, 17 de . junho de 
1946. - João Mendes. 

N. 0 1.041-B 

Substitua-se tôda a seção II, do 
Capítulo I, do Título III, do Projeto 
pelos seguintes dispo si ti vos: 

DA JUSTIÇA DOS ESTADOS 

Art. 116. Na organização da jus
tiça dos Estados serão obedecidos os 
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princpios gerais que regem o Poder 
Judiciário (arts. 68 a 73) e ainda os 
seguintes: 

I - A administração da justiça será 
exercida pelos seguintes órgãos: 

a) um Tribunal de Justiça; b) um 
Tribunal de Justiça militar; c) Jui
zes de Direito; d) Conselhos de Jus
tiça militar; e) Tribunal do Júri. 

Será permitida a criação de cargo 
para juiz de nomeação temporária 
e de competência restrita ao julga
mento de causas de pequeno valor e 
ao preparo das excedentes de sua al
çada. Poderá ser instituída a justiça 
de paz eletiva sem atribuições para 
julgamentos finais ou irrecorríveis. 

II - Cada Estado terá, com sede 
na capital e jurisdição em todo ter
ritório, um Tribunal de Justiça com
pôsto de desembargadores, cujo nú
mero somente pode ser alterado por 
proposta de sua iniciativa. 

III - O território do Estado é di
vidido em comarcas, classificadas em 
entrâncias. Dentro das comarcas, po
derão ser criados têrmos judiciários, 
onde exercerão funções juízes de in
vestidura temporária. Salvo propos
ta motivada do Tribunal de Justiça, 
as leis de divisão e organização ju
diciárias não podem ser modificadas 
dentro de cinco anos após sua pro
mulgação .. 

IV - A investidura na magistra
tura vitalícia dependerá de concur
so de provas organizado pel_o Tribu
nal de Justiça que terá a colaboração 
do órgão secional da Ordem dos Ad
vogados do Brasil. 

V - O Juiz de Direito. tem a mes
ma classificação da comarca onde 
~Kercer o cargo e somente pode ser 
promovido à entrância superior. 

VI - A promoção na magistratura 
11italicia será feita com o preenchi
mento de duas vagas por merecimen
to e uma por antiguidade. Somente 
podem ser promovidos por mtereci
mento os juízes da 1. a entrância que 
tiverem quatro anos de efetivo exer
cício no cargo e os de segunda que 
tiverem dois anos do mesmo exerci-

-~ cio na sua entrância. 
VII - A elevação de entrância da 

comarca, em revisão da lei de orga
nização judiciária, importa em pro
moção do juiz de direito que nela 
se encontra. Somente poderá ser re·· 
baixada de entrância a comarca vaga. 

VIII - Para nomeação e para pro
moção 1: or men~cimento, o Tribunal 
de Justiça organizará lista triplic-e 

em votação por escrutínio secreto, 
publicando-se os nomes em ordem 
alfabética. Na indicação por anti
guidade, será verificado o maior tem
po de exercício na entrância; em caso 
de · igualdade dêste tempo, conside
rar-se-á a antiguidade na carre1ra. 

IX - O juiz de direito deverá ter 
domicilio e residir na sede da. co
marca, sob pena de· perda do cargo. 

X - Salvo no caso do dispositivo 
seguinte, a nomeação para desembar
gador será entre juízes de direito da 
entrância mais elevada, realizando
se a escolha uma vez por mereci
mento e outra vez por antiguidade. 
Para cada vaga, o Tribunal organiza
rá lista tríplice, quando o critério 
fôr de merecimentó . 6 Tribunal de
cidirá s-e deve ser proposto o juiz 
mais antigo, quando o critério fOr de 
antiguidade; se houver recusa, pro
cederá nova deliberação sôbre o 
imediato em antiguidade; se ainda 
houver recusa, a nome.aão obede
cerá ao critério de merecimento. 

XI - Na composição do Tribunal 
de Justiça, um têrço dos lugares será 
preenchido por advogados e mem
bros do ministério Público estadual, 
com dez anos pelo menos de prática 
forense, de notório merecimento e 
reputação ilibada. Forrpar-se-á. lista 
trfplice, em escrutínio secreto, e não 
será permitida a nomeação seguida 
de membros do Ministério Público. 

XII - Os desembargadores terão 
vencimento de quantia não inferior 
~ dois quintos do que percebem os 
Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral; os vencimentos dos juizes vi
talícios serão fixados com diferença. 
não excedente de trinta por cento de 
uma para outra entrância, devendo 
t~r os de entrância mais elevada ven
cimentos não inferjores a dois terços 
dos que percebem os desembargado· 
res. 

XIII. - Em caso de mudança. de 
sede do juizo, é facultado ao juiz re
mover-se com ela ou pedir disponi
bilidade com vencimentos integrais. 

XIV- E' da competência privativa 
do Tribunal de Justiça processar e 
julgar os juizes inferiores, nos cri
mes comuns e nos de responsabili
dade. 

XV - O Tribunal Ide júri será or
ganizado em lei, de modo que seja 
assegurada ampla defesa aos réus 
submetidos ao seu julgamento. 

XVI - As funções do Tribunal de 
Justiça militar poderão ser exerci-
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das pelo Tribunal de Justiça. Na or
ganização da justiça militar estadual 
serão observados os prreeitos da lei 
federal - (art. 4, n. 0 IV) . 

XVII - Instituir-se-ão órgãos de 
correição e jurisdição disciplinar, para 
todos os gráus da hierarquia judiciá
ria estadual, observado o dispositivo 
no parágrafo único do art. 111. 

XVIII - Aos membros do Minis
tério público se assegurará acesso na 
carreira. 

Justificação de emenda 

1. o - o Projeto apresenta falha de 
técnica legislativa, porque não con
tém a fixação inicial dos órgãos da 
justiça nos Estados 

A emenda corrige esta lacuna. 
2. o - E' necessário fazer-se a in

tegração cias funções do magistrado 
nu espaço territorial, que delimita a 
sua jursidição. Evita-se, dêste modo, 
que se formem categorias de juizes 
vitalícios que poderiam exercer fun
ções em desacôrdo com a classif!ca
ção da comarca. 

Há um Est.ado, no Brasil, que 
adotou o exdrúxulo sistema de fazer 
a. carreira dos juires sem considera
ção as entrâncias das comM"cas. As
sim, permi·te a nomeaçã,o de jovem 
magistJra.do para iniciar. a carrei,ra. 
em grande comarca, enquanto que 
antigos juizes, já na última etapa, 
se encontram em pequenas comar
cas. 

Evita-se êste êrro, fixa-ndo-se a. 
igualdade de classificação entre o 
juiz e a comarca onde exerce a fun
ção. 

Para complemento desta medida, 
erige-se em princípio constitucional 
o domicílio e residência do Juiz na 
Gede da comad"ca, medida que virá, 
por certo, corrigior o veso mau de 
magistrados que somente visitam 
sua c·omarca ... nos dias de audiên
cia. 

3.0 • O critério de promoção ado
tado no ProJeto é insustentável. 

A magi·stratura já exere·e fascínio 
aos bons cultores do direito. 

Dificu1tar a carreira do Juiz é 
afastau- mais a possibilidade de um 
bom t'ecrutamento entre os profis
sionais do direi to. 

A promoção por antiguidade, ex
clusivamente, na primeira entrân-· 
cia., retira todo incentivo aos jui
zes. 

Dir-se-á que assim .5€frão evitadas 
as carr:eiras rápidas de juizes que 
gozam de influência junto aos go
vernos. Ora, a promoção depende 
da escolha do Tribunal de Justiça 
que organiza a lista tríplice. Vê-s·e 
logo que a providência deve ser di
rigida para a boa composição dos 
Tribunais. 

Não d·eve ser alterada a salutar 
e tradiciana-1 dua.lidade de critério 
- merecimento e antiguidade, 
na promoção em qualquer entrância. 
Se há desejo de evita;r promoções 
ráJ.pidas, de favoritismo, basta fixar
se um est!1gio nas comarcas de pri
meira e de segunda entrância, con
forme consta da emenda. 

4.0 • Exoetpcionalmente, a ele-vação 
de entrância da comarca cria outro 
critério de promoção. Esta era a 
interpretação dos nossos tribunais, 
há váJüos anos. 

Admitindo-se a inamovibilidade ( , 
juiz, fixando-se a identidade de 
classificaçã·o entre o juiz e a co
marca, esta deve ser a solução. Ra
ros são ()S casos que podem ocorrer. 
Quase sempre hão de necessitar da 
aprovação do T-ribunal de Ju.&tiça. 
uma vez que a êste cabe propor, mo
tivadamente, as reformas. 

Evitwr-se-á que o rebaixamento do·~ 

entrância se faça para humilhar o 
juiz, pois a emenda só permite re
ba-ixar a entrância da comarca 
vaga. 

5. 0
• A emenda contém dispositivo 

que possibilita a manutenção dos 
chamados têrmos judiciários, que 
são subdivisões das c·oma.rca.s onde 
exeroem funções - juizes d·e inves
tildrn-a temporária. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - José Bonifácio. 

N.0 1.042 

Art. 116, XII. 

Acresc-ente-se a palavra ''togados", 
logo aip()s a expressão "juízes". 

Justificação 

Redigida como S·e a,.cha a dispo
sição poder-se-á admitir a existên
cia de juízes leigos, com atribuições 
para o julgamento de f-ei-tos conten
ciosos, o . que contrMia os princípios 
l·egais em vigor, entre nós. 

Há Estados, como o Piuai, em que 
os suplentes leigos presidem audiên
cias de instruções e julgamento doe 
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~ e proferem a sentença final, 
o que constitui um absu.1·do, em face 
do grau d-e desenvolv'...mento juriõ.ico 
no Pais. · 

N.0 1.043 
Ao art. 115, inciso IV - a) Subs

titua-se "orga.""liza.rá lista. triplice" 
'COr "organizará o concurso de pro-
Vas". ~ 

b) SUprima-se todo o período que 
começa. ~quando fôr etc.". 

Justificação 

I - o m€JI€'Cimenw para promo
ção dos juizes. ao Tribunsl deve ser 
apurado por concur.,os, E', :;em áú:
vida, meio falível e já o diSSe RUl 
Barbooa, no Relattório sõbre o En
sino Superior e ainda na Plata.for
:n.a. Mas é muito menos Lal.ivel do 
que a apreciação subjetiva d<Js de
sembs.rgador-es sem apreciação de 
qUJS.isquer provas ... 

Para -compensar a vantagem dos 
ca.zlidj,datos loquazes e desembairaça
dos sõbre os timidos existem as pro
-vas escritas, o.s titulos etc. A ex
periência mostra que a supressão 
dos ciJID.cursos transforma os oandi
®tos em postulantes à. pa=te dos 
desemb2.rgaclores, o que _,é- deplorã.w:" 
para a dignidade da justiça. 

n - Quando a vã.ga. fôr reservada 
ao mais antigo, não parece justo 

- convertê-la em ~..so de ma.~cime!i
to. Para o juiz inépto ou inap'".,o, 
basta a severidade de concurso ini
cial. Se a inaptid~o foi superve
nient-e fisica, moral ou intelectual, 
há os' remédi<Js da lei: demissão, 
aPOSentadoria., etc. Mas não o lu
dÍbrio ao fim. da carreira. - Alio
ma:r Baleeiro. · B.ui Santos. -
Luis Viana. 

N.0 1.044 

I 

Ao art. 116: 
a) st:.prima-se o último período do 

n.0 V; 
õ) substitua-se o texto do n.0 XIV 

:pelo texto do li.O XV; 
c) substitua-se o n.O XV, pelo· se

guinte: 
Parágrafo único. "Estende-se à 

organização do Mlnistério Público es
tadual, o disposto neste artigo, com 
as modificações e mais os pri.."l.cípios 
:;eguintes: .--

a) no caso do art. 68,. a remoção 
.será. feita mediante r.epresentar.ão 

fundamentada do Procurador Geral; 
b) não se anlica aos membros efe

tivos do Ministério Público, o dispos
to no art. 70; 

c) a investidura na carreira de
penderá de concurso de· provas. o:::
ganizado de acôrdo com a legislãção 
local; 

d) serão fixados os vencimentos 
dos órgãos do .Ministério Público, 
com diferença não excedente de trin
ta por cento de um para outro grau 
da carreira, atribuindo-se aos do 
grau rilais elevado, não menos de 
dois têrços dos vencimentos dos jui
zes de .direito de primeira entrân-
cia; · 
/e) substitua-se o último pe:::iodo 

_ do n.• V, pelo seguinte: - "Esco
lhido um advogado, far-se-á, dentre 
os representantes do Ministério· Pú
blico estadual. o pro'Yimenta das duas 
vagas seguintes"; 

f) para efeito do disposto na ·:pri
rnei.::'a parte do n.0 V, não se con
sideram membros efetivos do Minis
tério Público os Procuradores Ge
rais do Est:>do. 

II 

A9 art. 178, n.0 I: 
Suprima-se a expressão: "e os 

me.:nbros do Ministério Público". 
Justificação 

A instituição do :Ministério Pü.bll
co vem adquirindo, sem dúvida, um 
prestigio cada vez mais crescente, na 
evolução dos regimes democráticos. 

A Constituição de 34, deu-lhe maior 
relêvo do que as anteriores, inscre
vendo~a no C::apítulo VI, do seu Tí
tulo I, considerando o Ministério Pú
blico, quer federal, quer estadual, 
como "órgão de cooperação nas ati-
vidades governaments,is". · 

Nem pode deixar de outro, o me
nor critério, pois já o grande Pimen
ta Bueno, assim observava: 

"O Ministério Público é uma 
grande e útil instituição, é o bra
ço direito da sociedade e de go
vêrno, é a. sua vigilância e in
tervenção perante os Trlbunais 
de Justiça". 

E mais ainda: - constitui' um elo, 
um elemento de ligação entre a or
dem judiciária. e ordem administra• 
tiva; no dizer de Gfl.ldino Siqueqa, 
ao que acrescentaremos também a 
ordem. social. 
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Fiscal da lei e, portanto, da pró
pria Constituição, é releva.ntíssima a 
mi:;são do W.:.inistério Público, não só 
em beneficio das atividades governa
mentais, como da Justiça e da so
ciedade. Mais relevante talvez do 
qÚe a da magistratura, porque o juiz 
representa uma fôrça estática, ape
nas declaratória do direito e reve
ladora da Justiça, ao passo que o 
órgão do Ministério Público- repre
senta. uma fôrça dinâmica, sempre 
em ação, que promove essa decla
ração de direito, essa revelação da 
Justiça, pondo em andamento a má:
quina processual, investigando, fis
calizando, promovendo responsabili
dades que podem atingir quaisquer 
dos três poderes: - executivo, judi
ciário ou legislativo. 

Aos antigos advogados do fisco, 
criados pelo imperador Adriano, sem
pre foram cometidas fu.TJ.ções emi
nentemente fiscalizadoras, segundo 
nos ensino João' Monteiro. remon
tando à primitiva concepção roma
na do :M:i.nistério Público, na estru
tura que lhe dera Carlos Magno. 

Não deve pois, ser apenas um "ór
gão de cooperação nas atividades go
;rerna:::nentais", simples agentes do 
poder executivo, mas antes órgão de 
coordenação e de equilibrio, entre os 
três poderes, sem subordinaçã.o ime
diata, direta ou indireta, a qualquer 
deles, para que possa exercer livre

. mente a, sua alta missão de defen-
der os interêsses do govêrno, da so
ciedade e da Justiça, sentinela avan
çada, que é, da pureza do regi..me. 
constituindo nor isto verdadeira "ma
gistratura dê pé", /como já o clas
sificaram. não nz. qualidade U!'..ilate
ral de mero agente de um dos po
deres, porém· como encarregado de 
vigiar pela fiel observância das leis 
1:. regulamentos, pana de onde par
tir a transgressão. 

Dai, a necessidade de cercar os re
presentantes do Ministério Público 
de têdas as garantias constitucio
nais que lhe possam assegurar plena 
independência no exercicio de suas 
altas funções. 
. Dai igualmente, o horror sempre 
manifestado peles legisl2.dores empe
rJ:mdos em render homenagem ao 
Executivo, na concessão de tais ga
rantias ao Ministério Público. 

Agora entretanto que se procla!na 
com entusiasmo os propósitos de re
conduzir a Nação às suas verdadei
ras diretrizes democráticas, não mais 

deve prevalecer na Carta Magna, 
êsse espírito de prevenção contra a 
importante instituição do lV.únistério 
Público. 

A Constituição de 37 (?), inspira
da· no pleno absolutismo estatal, não 
deu, como é natural, qualquer ga
rantia ao Ministério Público, ·ao c;,ual 
só se refere de modo genérico. 

E' que o inspirador dessa Consti
tuição outorgada, considerava dêste 
modo a h1stituição do Ministério Pú-
blico: · 

" ... c Ministério Público é um 
órgão que coopera na ativiàad!l 
do govêrno, e por govêrno, se 
deve entender aqui o poder exe
cutivo. 
. " ... tratando-se, como se tra
ta, de órgão de cooperação na 
atividade do govêrno, devem os 
seus representantes ser a expres
são da confiança direta do Go
vérno". . <Razões de veto oarcial 
ao Decreto n.0 5, de 24 de· janei
ro de 1935). 

Pura teoria fascistà. ... 
Tal ponto de vista foi expend1do 

relativamente à instituição do Minis
tério Público eleitoral, mas pelos seoJS 
têrmcs generaliza a teoria, abrangen
do -tõda a instituição. 

O atual Projeto da Constituição re
solve em parte a questão, sàbiamen
te, dando à legislação ordinária a li
vre incumbência de r~gular a orga
nização do Ministério Público da 
União <Art. 109) . 

E' que o Ministério Público da 
União tem funções restritas e espe
cializadas. constituindo êle, tão so
mente, "expressão da confiança di
reta do govêrno" ,. assistindo-lhes, 
quando muito, as garantias assegu
radas aos demais funcionários pú
blicos. 

Representam, digo, incumbe-lhe 
apenas representar perante a admi
nistração e a Justiça Nacional, os di
reitos e interésses da União. · 

Há, pois, que distinguir, entre o Mi
nistério Público da UU:ão e o Minis
tério Público estadual. 

E o qu-~ faz o Projeto, sem entre
tanto esposar as conseqüências advin
das dessa distinção, incorrendo os no.,. 
vos leg'.:Sladores no mesmo êrro· ou re
ceio dos que os antecederam. 

Tanto assim que· equipara os mem
bros do Mini!:tério Púbr.co estadual aoo 
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demais funcíonã.::-ios públicos. (Titulo 
\i"I, Cap. ill). 

Ora, os msmbros do Mi."'l.isLé::-io P".:i.· 
bllco estadual, do Distrito Federal e 
dos Te:rit6rios, não podem, nem de
vem ser equiparados aos demais fun
c:onãrics. públicos, não só pela com
ple:tidaàe de suas funções caG.a vêz 
mais alargadas,. como pela sua posi
ção -especiz.lissima ante os três pode
res da República e pela d.Utonomia que 
deve desfrutar, nor efeito dessas cir-
Cunstânciz.s. -

As emendas procuram remediar a · 
lamentável omissão do Proj-eto, no in
tuito ~ cercar o M. P. est3.dua1 das· 
garantias que êle deve ter. 

Expôr os órgãos do M. P. estadual 
à demissão por efeito de s~mples in
quéritos administrativos, por .!Ã~il'lçio 

dv cargo, remoções e promoções a cri
tério exclusivo do govêmo, à redutibi
lidàde de vencil!'.:~ntos e as outras 
armas pe::-igosas que as 1eis de organi
zação jud:ciá:da poderão cria·r livre
ment- é condená-los a mais 

·completa submiisão ao pvder executivo, 
com prejuízo dos altos interêsses da 
sociedade -e da Justiça e mais ainda, 
da pureza do regime democrático, que, 
em nome de Deus, se propõe organizar 
a Constituição, no seu preâmbulo. 

A simples gsrantia . de acesso n!l. 
carreL""Z., sem qualquer condição pre
v:an::.ente estabel-ócida e a vaga pro
messa àe aproveitamento em cargo 
análogo, no caso- de extinção do cargo, 
não impedirão que continui o M. P. 
estadual à mercê· das conveniêncüi.s 
puramente governam:sntais. 

Finalmente a reserva de um têrco 
de lugares para advogados e mem
bros do M. P _ estadual, na compo
sição dos tribunais superiores, não 
sati;;faz integralmente às suas justas 
finalidades. 

Isto porque êsse d:spositivo poderá 
s-er facilmente burlado em detrimen
to dos órgãos do M. P .. como já tem 
:::.contecido em vá.rios Estados. Tais 
vagas, são sempre preenchidas pelos 
P:.-ocuradores Gsrais dos Estados, que 
não são membros efetivos do M. ?'; 
como se tem entendido. Tais fu..'1-
cionârios. semnre foram da ·exclusiva 
Cúnfl.a.nça do govêrno, func:onam jun
to aos tribunais superiores. têm hl)n

. ra. de desembargador e vantagens de 
magistrado e para a sua :nvestidura, 
são outros os requisitos que não os 
eY.igidcs para os membros ·doM. P. 

O Projeto deixa ent:retanto mar
gem a que prevaleça êsse c::-ité..>io, pe1a 
que nunca um promotor de justiça ou 
um curador, por mais ilibada que seja 
a sua reputação -e por m:;1.ior que seja. 
o seu merecimento. podere e.scen!ier 
à des~mbargidoria, porque terá $e:n
pre pela frente a competição p~esti

giosa do r·zpresentante d:.rcto do gô~ 
vérno. 

Ainds. mais: em última análise, o 
têrço constitucional será sempre 
preenchido pela classe dos advogados. 
Basta que um dêles obtenha o cargo 
de Procurador Geral, às vésperas de 
preencher-se a vaga r-eservada aos 
membros do M. P. 

Igualmente a reserva das duas vagas 
seguintes para os advogados, não -é 
justa. Os membros do M. P., pela 
sua experiência, pelo seu contacto 
mais direto co!ll a · Justica e com os 
tribunais e pelos · serviÇos públicos 
prestados anter:ormente, fazem melhor 
jus a um maior número de vagas nos 
tribunais. do que os advogados. 

S::tla das Sessões, 17 de junho de 
1946. - José Leomil. - Romáo Jú
nior. - Miguel Couto Filho. 

N.• 1.045 

:sm seguida ao número I do arti
go 116 de projeto, acrescente-se: 

"A inscrição de ca.ndida.~o a con
curso para investidura na classe de 
juízes vitalícios ficará na dependên
cia de· decisão. do Conselho Discipli
nar ds cagistraturs. local, com re
curso do interessa.do, ou do ór
gão competente do Ministério Pú-

. blico, para o respectivo Tribunal." 

Justificação 

A primeira. objeçã.-:> que se há de 
fazer a esta ::nenda . será. da imper
tinência de tal a.ssuntõ na ConstitUi
ção Federal. A· êsse reparo responde 
o próprio têxto do projeto e, marca
damente, · a. Seção I! do Capítulo I 
do Título m. De passagem, fique 
dito: os. dispositivos a.1i contidos es
tão, evidmtemente, deslocados, pois 
o seu lugar .>ena nt> Capitulo IV do 
Título n. · Não ofereci emenda ma.!l-

. da.Ii."do fazer a transposição, porque 
estou certo de que a douta Comissã.o, 
na .:>portunidade que lhe será. s.be:rta 
de rever . o }:lrojetc; procurará. siste
matizar as· matérias nele versadas, 
já que a angústia de tempo, .em face 
da complexidade da.· ta.re:fa. que lhe 
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:fôra. cometida, responde pels. a:usên
cis. absoluta 1e sistemática com que 
seu trabalho se apresenta aos pri
meiros embates no plenário. 

Mas, volta'tldo à Pertinência da 
emenda. O projeto, com s.cêrto, 
abandonando c critério sintético, es
tabeleceu normas constitucioMis dis
ciplinadoras da organização judiciá
ria, indo até a fL"tação de vencimen
tos dos magistrados. De maneira que 
z. einenda. supra tem perfeita cabida 
numa Constituição, assim, analítica. 

Qua:ndo pron=ciava, na. sessão do 
dia três do corrente, o ~urso que 
fôra publicado no dia imediato no 
Diário da Assembléia, tive a honra 
de receber do Deputado Nestor Du
s.Tte o seguinte aparte: "Para o Tri
bunal o acesso deve se::: sempre por 
concurs~,. a.o que respondi "Não es
tou de :Rôrdo com V. Ex.", perdõe
me o nobre :::olega, e não estou por
aue o concurso deve ser obrigatório 
para a investidura. Não há como 
.se exigi.r de um homem experimen
tado, mas, em todo caso, 'dessfeito 
aos debates públicos, submeter-se a.os 
vexames dessa prova, quando a pró
pria classe está segura do seu valor 
ou, pelo menos, o deveria estar, além 
do maiS porque foi admitido na pri
meira instância., qua.ndo se subme
teu a coneurso para ter ingresso nes
sa mesma classe" - <omitiu-se na 
aludida publicação uma frase, dei
xando essa omissão sem sentido par..e 
do perla<io) . 

Como se vê, sou contrS.rlo ao con
curso paza acesso aos Tribunais. 
Al-ém de . não ser prova de bom Juiz 
falar bem, defender. brilhantemente 
uma tese, considero para o próprio 
Tribuual .seme!hs.nte exigência uma 
diminuição. A ha-bilitação no· con
curso de JuiZ de Direito é uma espé
cie de sentença transitada em julga
do, oroferida pelo próprio Tribunal. 
Note:se .que se trata. de acesso, . não 
àe investidura.. 

Tenham ·os Tribunais, a quem cabe 
a inlensa responsabilidade de trans
formar um simpl~ bacharel num 
Juiz, a noção exata dessa responsabi
ll<iaüe, considerem que c seu voto, na 
espécie, é o mais grave de qua:ntos 
hajam de proferir e não há que re
ceia! quedas de niveis ... 

Sejam rigorosas no julgamento 1os 
título-s ·e ~o11as. Atendam a que ·o 
candidato àquêle concurso é o futuro 
Desemb~Mo~, às vezes, através car-

reira relâmpago, pelo prestigio junto 
a.os governos. 

Mas, sobretudo, pelo amor à. Justi
ça, não permitam ingresso na Ma
gistratura a. Jufzes covardes, ou in
ãignos. 

Apareh'land.o os Tribunais para se
gura seleção de candidatos à Magis
tratura, espero vêr no têx:to da cons
tituição de 1946, o dispositivo que 
f~rá. preceder à ~rlção a.o respec
tlvo concurso, ~igorosa sindicância na 
vida públic-a e privada do pretendente 
ao sacerdócio da Justiça. A emen
da proposta atende, perfeitamente a 
tão alta finalidade. ' 

Sala das · Sessões, 17 de junho de 
1946. - João Mendes. 

N. 0 1.046 

Ao art. 116, inciso VI. Onde se lê 
".dois quintos" redija-se "metade". 

Justificação 

E' insuficient~ o critério de 2/5 . 
Alega-se que os Estados, pequenos, 
ou econômicamente menos fo.:rtes, di

. fici1mente podeliam paga;r ao D~ 
sembarg~dor vencimentos correspon-

. dentes à metade do que ganha um 
juiz do Supremo. Mas nesses Esta
dos .o nú.'Uero de Desembargadores 
é menor: 6, 7 contra 25 em S. Paulo 
e 15 na Bahia; 

Em 15-6-46. - AliOTnar Baleeiro. 
- Rui Santos. -· Luiz Vtana. 

N.0 1.047 

Art. 116, VII. 
Redija-se assim: 
VII. Em caso de mudança. da sede 

do juizo, será aproveitado o JUlZ 
em comarca de igual, ou superior 
instância, ou pôsto em disponibilidade 
com vencimentos integrais. 

J"U.Stijicaçáo 

As alterações que afetem a crdem 
judiciária sõ poderão ser feitas com 
a aprovação do Tribunal de Justiça.; 
logo, não é justo que, resolvida. por 
este a mudança da." sede do juizo, 
fique desde logo, o juiz, desobrigado 
do dever· de ir exercer as suas funções 
em outra comarca, que lhe seja de
signada, sem diferença de instância. 

Deixar ao seu arbítrio ir para a nova 
sede, ou disponibilizar-se, parece-nos 
desarrazoado e prejudic;.a.l aos mte
rêsses do Estado. 
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Sala. das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Alencar Araripe. 

N.0 1'.048 

Substitua-se o n.0 r.; do art. 116 
pelo seguinte: 

"0 acesso ao Tribunal de Justiça, 
salvo no caso do número seguinte, 
dar-se-á mediante promoção, por an
tig-.!idade absoluta de classe e por me
recíme>l.to. Quando a hipótese fôr de 
acesso por merecimento, o Tribunal, 
para cada vaga, organizará lista trí
plice, mediante votação em escrutL'1..io 
secreto." 

JUJtijicação -

Afastando-se da orientação da Cons
tituição de 1934, que determinava "in
vestidura, nos graus superiores, me
diante acesso por antiguidade de clas
se e po1· merecimento", o projeto não 
foi· feliz. Procurando defender os in
terêsses da Justiça, por acreditar um 
z:nal as promoções por antiguidade, a 
douta comissão eh."tinguiu êsse crité
rio no dispositivo que a p•·esente emen
da vi.rt& substituir, ao declarar: "quan
do o critério fôr o da antiguidade, o 
Tribunal de Justiça decidirá, por maio
ria de votos, se deve ser proposto o 
juiz mais antigc; não sendo êste acei
to, proceder-se-á à votação relativa
mente ao imediato em antiguidade; e 
se êste fôr recusado, preencher-se-á 
a vagn. segundo o critério do mereci
Inento". 

Assim, ve:r.ificada. no Tribunal uma 
vaga a ser preenchida por antiguida
de, aquele juiz que fôr o mais antigo 
da . classe terá o seu direito pericli
tante; pois sua promoção ficará na 
dependência de um julgamento, face 
do qual poderá não ser indicado ao 

·acesso, e, então, a vaga será preen
chida pelo critério do merecimento. 
Portanto, as promoções para o· Tri
bunal serão sempre por merecimento. 
Sim, porque entendendo a maioria do 
Tribunal que ao Juiz mais antigo fa
lece mered:mer..to, não será. êle pro
movido. 

Não se contestou o projeto com as 
·predominâncias do critério do mere
cimento sôbre o da. antiguidade, ao 
estabelecer que a investidura no Tri
bunal de Justiça dar-se-á medi<>nte 
promoção de juizes da entrância mais, 
elevada, preenchendo-se duas vaga.s 
por merecimento e uma por .antigu.i
àaile, o que já representa manifesta 
injustiça. O merecimento do juiz há. 
de ser objeto do maior rigor ns sua 

investidura. Só aos homens de ·gran
des qualidades morais e intelectm:.is 
se deveria permitir ingresso na ms.gis
tratu:-a. uma vez investido em fun
ções tão excelsas, por aprovação em 
concurso de t:itulos e provas, a que 
precederá. rigorosa sindic~.ncia sô'b:re 
suas qualidades morais, o tempo de 
serviço do Juiz há de ser fator de
cisivo nas suas promoções. JO:sse é ·o 
único direito !fquido, certo e incon
testável com. que pode contar o ma- -· 
gistrado que não sabe insinuar-se parr. 
angariar as simpatias de metades 
mais ·um dos membros do Tribunal, 
ou do chefe do Executivo. 

O dispositivo em exame permite as 
:mais clamorosas injustiç:J.s. Um juiz 
independente, que tenha a coragem de 
incompatibilizar-se, inclusive com o 
govêmo, no cumprimento do seu de
ver, jamais tomará assent6'"'~a Côrte 
à e Justiça do seu Estado. Aliás, em 
face do número anterior CIII do artigo 
116) poderemos ir II12is longe: êsse 
juiz não passará da terceira entrân
cia. 

A emenda proposta, fal:lnào em 
"anti-guidade absoluta de classe", quis 
evitar as dúvidas que a Constituição 
de 19-34, gerou, ao regular essa ma-
téria. 

Efetiva,mente, .dizia ela: "lnvesti
dtL-ra, nós graus superiores, mediante 
acesso por antiguidade de classe e por 
merecimento". 

Grandes juristas e em5.nentes ju.íz€s, 
entre os quais pre-claros Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, entendem 
que, sendo o juiz a ser oromovido o 
mais antigo de sua classe (classe de 
juiZes de direito) , a êle caberá o aces
so por antiguidade. 

A distinção de ent::âncias só pode 
ser considerada para efeito de pró
moção por merecimento, sem cogitar 
do outro critério - o da antiguida
de, que deve ser atribuída s. quem te
nha mais tempo de serviço na clas
se. E sustenta Carlos :Maximi.lianc: 
"Se a lei apenas dissesse: é promo
vido po-r antigu.lda.de, podia ser pro
movido o juiz por ser o mais antigo 
11a magistratura do Estado, contendo
se, o tempo em que êle fôsse Pretor. 
,etc. E' por isto que a lei empregou 
a expressão "antiguidade de elas~. 

isto é: de Juízes de Direito, para que 
não seja possível incluir o tempo de 
:;lretor, promotor, etc". 

Outros juristas adotam ::• o cri<;6 rio 
do tempo de serviço do juiz nas 
entrâncias, de sorte que a ,protr- ;á-o 
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nara. o Ttibunal será do mais antigo na entrância mais elevada e nã.o na 
classe. 

Preferimos ficar com aqueles, en
tre os quais se inscreve o douto Car
los V.úl.Xinliliano. Para & promoção 
aos Tribunais de Justiça os juizes 
constituem uma classe só, até porque 
não é indispensável a divisãc da ma
gistratura em entrâncias, como fêz 
o projeto, com evidente infelicidade, 
máJ.:imé se conside:::armos que, na 
ccnfarnúdaã.e dos ns. I a !!I do ar
tigo 116, o Esta:do, por menor que seja, 
há de- ter quatro entrencias! 

Em apoio ao ponto de vista ·que 
sustentamos de referência à precarie
dade do critério do merecimento, e 
por inteiro cabimento a essa altura 
da argumentação, invocamos a opi
nião de eminente Ministro Orozimbo 
Nonato: "Além do mais, essa parifi
cação constitui estimulo aos magis
trados que podem não · se encontrar 
em entrância superior por motivo que 
não seja, exatamente, de competência 
ou zêlo no exercício da função". 

A promoção ao cargo de Desembar
gador, quando se trata do critério da 
antiguidade, no consenso dos maiores 
jUJ:i.stas que se têm ocupado da ma
téria, há de ser por antiguidade ab
soluta. 

o dispositivo el:l aprêço é gritante
mente injusto. Basta focaliza'!" o caso 
do juiz que, sem padrinho junto ao 
Govêrno, nunca tem merecimento para 
acesso e fica a ag"J.ardá-lo pelo prin
cípio moralizador da antiguidade. De
pois de lents. carreira chega à tercei
r~ entri!.ncia. Daí por iiante, não há 
mais promoção por antiguidade. f::le 
não dispõe 'de elementos que lhe atri
b'Ualll merecimento; consequência: te:r
:rnina, em. m-eio, a sua carreira. 

Não, não é possível -vingar tamanho 
absurdo. 

o dispositivo é, por todos os lados, 
infeliz. Na forma e no fundo. 

Começa: "A investidura no Tri
bunal." Como é sa.bi<lo, não há in
vestidura de juízes no Tribunal. O 
JUiz tem a sua investidura na pri
meir3. entTância, ãe onde é pro::no::
tiüo aos graus superiores. 

A carreira da magistratura vitali
ci~ divide-se em dm~.s classes: Juí
zes de primeira instância, ou juizes 
de Direito e Juízes de segunda ins
tância, ou. Desembargadores: O pro
jet.o separa a classe de juizes em gru
pOS ou entráncias; se o fizesse col:l 

intuito de facilitar a organização ju
diciária, ou para efeito de promoções 
por merecimento, ainda bem, mas 
criar semelhante disti!l.ção para aces
sos por antiguidade é que toca à.s 
raias do absurdo; 

E' preciso, ao contrá...rio do que fêz 
o projeto, evitar-se que o acesso do 
Juiz decorra da sua maior ou me
nor influência junto ao chefe do Exe
cutivo. Foi êsse um dos motivos que 
inspiraram a emenda, que acabo de 
justificar e para a qual peço as me
lhores atenções do Senhores Consti
tuintes._ 

Sala das Sessões,. 17 de junho de 
194-S. - João Jla'enàes. 

N. 0 1.049 

Fique a matéria do n. 0 VI d.9 a.r- , 
"tigo 116 assim estatuída: 

"Serão fixados os vencimentos àos 
nesembargadoxes em quantia . não 
inferior .a dois têrços do que perce
berem os Gove.rna;dores dos respec
tivos Estados; e os õ.em.ais JUizes 
vitalícios oom difer-ença não exce
dente a vinte por cento d-i! uma. para 
ouilra entrância". 

Justificação 

Dê-se ao Poder Judiciário inde
pendê.."J.cia, de maneira a não se.:e_:n. 
nor quaisquer modos, motivos, razoes 
ôu fôrças, invalidadas suas decisões; 
não se permita a absorção de suas 
atribuições por atos emanados dos 
cutros noderes- 4" teremos ilididos 
grandes- males õ.o regime presiden
cialista. -Mas, conquanto essa independên
cia doutrinàriamente, deva referir
se 'às funções dês.se Poder, não há 
como olvidar, face ·à realidade, que 
não pode existir um Judiciário inde
pendente se dependente são os seus 
membros. 

Os Juízes não podem continura e?
sa espécie de pobreza enve.rgcnha_?a 
que, n:lo devendo gstender a mao, 
encolhe o estômago. Encaremos a 
situação do ·nosso magistrado, exa
minando o assunto objetiva:::nente. 

Vejamos, par.a exemplificar, o que 
ocon-e num grande Estado - a Ba
hia: o Juiz de p."imeira entrância 
percebe ali Cr$ 1. 700,00, mensalmen
te. 
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Um homem com enca.rgos de famf
lla "a primeira autoridade da Co
marca", titulo que lhe onera, insu
portàvelmc-nt-e, as finanças fracas
sadas, com tais vencimentos; numa 
época. em qUe a moeda divisioná.ria 
passm,;. a ser Cr$ 100,00, é mais do 
que um mise.t&vel, oo sentido jurí
dico da expressão, porque é um ne-
cessitado. · 

Qu-e independência moral pode ter 
êsse Juiz mal alimentado, mal vesti
do, m<lrando numa· casa mal posta, 
torturado pelas operações de dimi
nuir e dividir? 

Conseqüência: os bacharéis capa
zes não querem L'lgressar nessa car
reira de renúncias, ou dela deser::. 
tam. . 

Na Bahia, no momento, existem 
quinze Comarcas e doze PreteriaS 
vagas. Os concursos são. abertos e 
adiados, pwque não aparecem condi
dates! 

Um Desembargador, cargo que, em 
regra, só no último quartel da vida 
é atingido pelo magistrado, percebe 
Q'S 4. 400,00 mensa.is. 

Viver numa Ca.pital com essa 
quantia com a representação de 
membro da mais alta Côrte da Jus
tiça no Estado é tentar o milagre 
dos pães. · 

Mas. há outros Estados em que se 
leva. ma.is longe a miserabilidade do 
magistrado: Ceará, Rlo Grande do 
Norte, Paraíba .. Sergipe, Paraná, pa-
gam a um Desembargado!~:" Cr$ ..... . 
4.000,00; Santa Ca.tarina, Cr$ 3.950,0C 
Alagoas. Cr. 3.B50,00: Goiás e Pa.ui, 
Cr$ 3. 800,00. ' 

Não é possível continuar tamanha 
injustiç:~- para com os homens da 
Justiça. 

O projeto .::ul.ota. como ponto de re
ferência prura a aludida fixação, os 
ven~imentos dos ML'listros do Supre
mo Triunal e diz: "Serão fixados os 
vencim€rntos dos Desembll.ll'g:Mlores 
em quantia não inferior a dois quin
t.os do que percebem os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, e cs dos 
demais Juizes vitalicios com diferen
Ça não eÃ--ce<iente a trinta ':por cento 
de uma. para outra. entrâncis.''. 

Consideramos injusto êsse · critério, 
de vez que não é possivel que São 
Paulo, com a sua receita oràln&ria. 
de Cr$ 2.344.700.789,00, pague aos 

seus Juízes o mesmo. que Goiás co::n 
as parcas rendas de Cr$ 35.000.000,00. 

Por outro lado, nada justifica. uma. 
dif&ença de trinta por cento nos 
vencimentos dos Juizes, de uma pa
ra. outTa entrância. 

Diríamos melhor: não é justa 
qualquer diferença, bastando con
siderar, para aquilatar-se do acêrto 
dessa afirmativa, que há coma.rcas 
de primeiira em que a vida é muito 
mais cara do que nas de _segunda e 
terceix.a. .entrâncias, por não falar na 
<XJmpensa:ção que deveriam ter a.que
les Juizés atirados ao penoso exilio 
de comarcas distantes, sem trans
pc.rte, sem qualquer espécie de con
fôrto, expostos ao perigo de ende
mias cr.uéis. 

Depois · a distinção de ·entrâncias ' . . só deve ser entendida como uma dlS-
tribuiição ou divisão em catego...'ias, 
pll.ll'a efeito de promoção por mere- -
cimento. 

Por tais -motivos e buscanao um 
critério equânime foi que alCimitimos 
como ponto de ;referência para fixa
cão dos vencimentos dos Desembar
gadores, o que pereceber.em os Go
vernadores dos respectivos Estados 
e reduzimos {já que a fórmula :ia. 
extinção não seria ã.dotada) de trin
ta para vinte pcir cento a diferença 
de vencimentos de entrância a en
trância. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - João Mendes. 

N. 0 1.050 
Ao art. 116, item m: 
A nromoção de juizes à entrã.nc~a 

superior far-se-á, alternadamente, por 
merecimento e antiguidade. 

Justificação 

Não há justificativa para o critér~') 
qu~ o projeto estabelece. A a:ntiguids
de é· semore uma oporturuds.de de 
acesso aos· juizes que não pedem pro
moção, embora cheios de merecimen
to. Absurdo também é impôr aos que 
estão em orimeira entrância o acrsso 
por merecimento, ã.s vêzes merecido e 
reconhecido. 

Sala das Sessões. 17 de junho de 
1946. - Rui Santos. 

N .!> 1.051 
Suprtina-se no art. 116, item r:fl, " 

finS.l, a nartir de: 
"Quando fõr de antiguidade ,etc. 
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Justificação 
Como está no· artigo, a promoção 

:por antiguidade deixa de ser um di
reito. E ao juiz mais antigo que o 
tiver r..e~ado, meL~or será anos~ntá
lc compulsoriamente. Jamais- teri.a a 
autoridade mora! de oue carece um 
magistrado. -

Sala das Sessões,· 17 de junho de 
1946. - Rui Santos. 

N. 0 1.052 
Redija-se assim o parágrafo Uni.co 

do Artigo 124: 
Parágrafo Unico - Os vencimentos 

de desembargadores no Distrito Fe
deral e nos Territórios não serão in
feriores à maior remuneração atri
buída aos magistrados de igual cate
goria nos Estados. 

Justificação 
Vêm sendo iguais os vencimento~ 

dos magistrados, no Território do Acre 
e no Distrito FederaL Houve época 
mesmo, em que os vencimentos dos 
j~s acreanos eraxn nutiores do que 
os dos juízes do Distrito Federal; isto 
ocorreu até 1828. 

N~.o há assim, motivo por que se 
não mantenha aquela igualdade, con
tinuando os magistrados dos Territó
rios a perceberem vencimentos idên
ticos aos de seus colegas do Distrito 
Federal. · 

Sala das Sessões, .17 de junho :ie 
1946. - Herrnelindo Castelo Brancc. 
- Hugo Carneiro. - Osvaldo Stu
dart. - Orepor-J Franco. - Negreiros 
Falcão - Lahyr Tostes. -Luiz Car
valho. - Odilon Soares. 

N. 0 1.053 
Redij.a.-se o art. 125, e respectivo 

parágrafo fmico: 
Ar.t. 125: - Aos Municípios será 

assegurada a. autonomia. com a prer
rogativa de auto-organizaçã:::: 

1. Pela eletiV::l.a.de do ?=efeito e 
dos veeaõores da câmara munici
pal. 

11. Pela adxn!nistração própria no 
que re::;peita. ao seu ~uliz.r interes
se, e, especialm:ente:, quanto: 

a) à criação dos tributes ela sua 
competência e à an-ecadação e apli
cação das suas :renda.s; 

b) à estruturação dos serviços pú
blicos locais. 

Pará.grafo único. O prefeito pode
rá ser de nomeação do governador 
do Estado. ou Território, no Municf-

pio da. capital, nos de àguas mme
ra.is, quan-do benefici2.das pela admi
nistração estadual ou federal, e, nos 
fronteiriços, em que haja p&to àe 
im'OOrtância militar. · 

Constitue necessário complemento 
à autcoomia do Municipio a prer
rogativa de auto-organização, ou das 
ca:rtas próprias. Sôa mal <LO sentido 
da autononú..a. municipal o sistema. 
das cartas outorgadas e distribuídas 
a rõdo. -~ ncmeação fa.cultativa, do 
Prefeito, fica lixr.itada: nos :v.i:unicí
nios fronteiricos e, nos mar.itimos, 
Õnde haja base ou põrto de,' ·impor
tância militar. 

Sala, das Sessões, 21 de junh(! de 
1946. - Manoel Duarte. 

N.0 1.054 
Ao Capitulo m, do Título m, onde 

con>ier: 
O Prefeito que não tiver as suas 

contas aprovadas po~ m~tivo d~ ~bu
so na. gestã-o dos clinhe1ros publicos, 
perderá. o cargo e ficará inhabilltado 
para exercê-lo durante 5 anos. 

Justificação 
~ 

ll: um princípio moralizador que de
ve ser consagrado pela Constituição. 

Todo o rigor nessa matéria. é a-conae
lhável. 

Rio, 15 de junho de 1946. - Josê 
Bonijacio. - Lycurgo Leite. - To
iecio Piz:z. - Gabriel Passos. -José 
Monteiro de Castro. Magalhães 
Pinto. -Mario Brant. 

N.0 1.055 
Jl..rt. r27, v. 
.Ac:::esce:nte-se: 
d) sôbre ·os proventos profissionaiz 

auferidos ne}os professores e j )!"DS-
list,.s. -

e) sôbre os produtos dos pequenos 
agricultores e cri::.àores, come~ tais 
considerados os que não dispõem de 
oronrieda.àe r-.zal, < ou e:::n. qual qae::
hl..:JÓtese já se acham desob.:-iga.dos de 
pi[;amcnto do i:::npOsto de renda. em 
f::.ce de set~s parcos recursos. 

Justijicacão 

Os jo:nali!;t!ls e professores forn\3m 
uma ciasse de p:c!!ssione.is dign-;;s de 
o.mpa~o dos poderes públ.0.-os, em vis
ta dos grandes serviços que prest::.m 
à coletividade, sem a estimável cc::n
pensação s.os seus sacri.ffcios. 

Os pequenos agricultores e cr;!l.io
res. que vivem tão abandoredcs pe:o 
sertões a fora, não devem continm::: 
obrigados ao pagaMento dos impo.:;to:; 
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de produção anual, de consignaçá.t• e 
venda, de exportação para a retic:J.ã~ 

de seus produtos de um para -:>utro 
Estado, e de outros, que, so'!l m!l dis
farcem inventa o fisco inexorável cios 
Estados. 

:=: uma classe desprotegida, em fa
vor da qual deve agir o legislador 
constituinte. -

Sala das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. - Alencar Araripe. 

N.0 1.056 

Ao artigo 127 n.0 XII. 
Substitu.<t-se: 
"XII - A parte do produto <ias mul

tas que a lei poder:?. atribuir aos fun
cionários não excederá .a .. ::: dez per 
cento." 

JU:Jtiíica.çiio 

O dispositivo do projeto reproãuz o 
art. 184 da Carta de 1934 qu-·:, co!"!
forme advertí encaminhado a su:::. vo
taç2.o na Constituinte anterior, é in
teiramente anódino porque as multas 
não são atribuidas aos funcionlirios 
que as impõem ou confirill2.m e s~m 
aos que' autuam a infração fisc::l. 

Com a redação adotada o preceito -
se torna completamente inutil. 

Eá uma forte éorreme de opinião 
pública favorável à incorporação à::..' 
importância total das multas ao OP€
rario público Po:r outro lado, o:; ho .. 
mens que têm tido responsabUidade 
na gestão das nossas finanças julgam 
que a extinção do regimem de p~rti
cipação dGs fiscais nas multas se :-e
fl;etirá na arrecadação, que dec:esce
r~ por falta de interêsse da fis,~a.liz:::
çao. ' 

Se se trata de um mal inevltável 
con~ém reduzí-lo ao mínimo. Ta: ~ 
sent1do da emenda. 

Rio, 16 de junho ce 1946. - Daniel 
·Carvalho. 

N. 0 1.057 

Substitua-se o art. 127 p-elo S"'""'';,.,te· 
"".... 127 ~"'~ . . ~ "· - A organização finan-

cel.l"3., federal, es_tadual. e munictpal 
aSsegurará o funr.:1onamento dos servi
ç..os públicos dentro dos pri.ncipd.os M 
JUS.tiçs. social. segundo os semL"l:tes 
preceitos gerais": "' 

Justificação 
~ - A emenda tem cem<> objetivo 

detxar ex;pressa uma i.déia fundamen
tal na organização financeira do pais: 
a de que o sistema fiscal assegurará a. 
di~triibuição do custo dos sernços pú
blicos e!).t!'e tôdas que têm vinculação 
politica ou econôiii.!ca com as comu-

!lidades, mas que essa. repártiçã.o obe
decerá aos principias de justiça social. 

A !)rimeira conseqüência é a de que 
os gravames dos tributos se medL"'áo 
pela ca.pacidade de pagar. Outra é a 
de que os processos fi.sca.1:> são idôneos 
para se corrigirem as iniqüilldades da 
estruturaçãv social co.:nte:m.pv:rânea. 
. II - Não há qualqu-er novidade rus

so, Guiccia.rdini, contenliporã.neo a. ami
go d-e Macchiav-elli, já tivera a ante
visão dessa possibilidade de empregar
se o si..s·tema financeiro como corretivo 
da má clistribuição dos fruJtos do es
fôrço coletivo,· causa dos ressentimen
tos e antag<mism.os d.e classes. Afir
ma-se que essa tendêp.cia'foi exagerada. 
por Adollf Wagner nas últimas decadas 
do século passado. Mas os próprios 
críticos do ·escritor a1emão a.dmitem 
que a organização financeira dew ser 
usada como processo_ de re!orma so
cial. 

Qualquer que seja :; posição, doutri~ 
nária em que alguém se cóloque, o 
fato é que a. evolução finailiCeira 
desta primeira metade do nosso sé
culo se processa no sent~~o de com
pensar as .desigualdades do mundo 

, C!mtempn."âneo. No:s 'Países mais 
civilizados acentua-se a predominân
cia dcG impostos diretos e pessoais 
sô~e os indire-tos e eais. Paralela
mente, as despesas públicas se inn
ver:tem, ca.da vez mais, no sentido 
a:Lvorável às \classes menos favore
cidas <pela fortuna: hos})itail,., ma
ternnidades, escolas, transportes co
letivos populaa--es,. enfi.m, serviços pú
blicos que atendem às necessida.des 
do P'l'Oletariado, em 'Centraste com 
o passrudo; quando oo impostos indi· 
retos, co1tetados da massa humilde. 
eram aplicados .em obrats e serviços 
do int-erêsse dos pod,eroscs e abas
tados. 

!II - Objetar-se-i que is8;, condu
zirá a conseqüências avançadas. E' 
possível, 1porém, mais vaJ.e chegar lá 
su:>.ve e consciente, voluntária e prv
gressivamente do qu.e, amanhã., ce
d-ar à fôrça e de improviso, muito 
mais ou mesmo tudo. OcciiTeu assim 
na Rússia, onde dominava uma eli
te egof,~tica. Mas a Inglaterr., neste 
momento ,opeTa a sua reforma so
cial a salvo de choques ou d:esordens, 
sem o mínimo abalo. da sua entrosa~ 
g.em constitucional e demoorática. 
E lá, num Parlamento de ma.i.S de 
600 deputados, há apenas 2 comunis
tas, porque o "LabOur P~". no 
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i!}oder, r.ep:resenta. um clarão de es
perança p&.>-a >todos os pobretões e 
desm-O.ados. 

Nos E. Unidcs, o deba-te está sem
pre a-berto &ltre os. que se apegam 
às l'inançs.s de objetivo mexam-ente 
fiscal e cs que encaram como "an
engie of social reform", s·egundo a 
e:J..'-pre.scão de F. S. Wilson (The Ele
mants of ·Mo:dern Politics" - 1944, 
pág. 633); 

Rocsevelt representa a vitória des
tes últimos: "Wise and :prudent meo 
- intellgent oons•enrantives - have 
looge known that in a cha.ti.ging 
w.orld wo..-rthy iDJStituti!)ns ca.n be 
consexved onnly bY adjustil!lg them 
to the changing time ... I am that 
kind of conservative because I s.m 
ths.t kind o.f liberal" - di~se F.· Ro
ooevelt, visan-do. ~·res.ervar da revo
lução o capitalismo através da .re
forma social. g1e compreendia que 
isso se não obtem por meio do sa
dismo ~licial. 

"A 3. ~- eleição· de Roosevelt em 
1940 determinou que d-qrante qua
tro anos convu1Jsivos ficaria in
vestido do maior poder de con
trôle um Partido 1Jr.e<dispooto à 
mais gera:l e equitativa. · divisão 
da riqueza e do poder frente a outro 
partido dominado pela. justificação ha
miltoniana da gra...'lde concentração da 
.riqueza e do poder político nas mãos 
de uma elite" _..., comenta o pro:f. Si
dney Ratner no livro em qu·e es-. 
tuda a tributação co!p.o fôrça social 
na democracia ("Americana Taxation: 
Its History as a Social Force in Dem.Q
cra.cy" - 1942, pág. 499) . 

F.%a é a lição das nações verdadeira
mente d-emocráticas e que buscam rea
lizar através da organização financei- ·. 
:rs., sem bu.iria. nem matinada, uma 
tra!'..sfcrmação · qu.e outros tenham de 
sofrer pela violência, porque desta se 
&OC()rrem na ilusão de con..<oervar o pa
rasitismo egofs.t1co de que são benefi
ciârias as classes pró:peras. 

E'. certo que, "eir' ger?J. o ca.p.ttalis
mo teme do Estado o pod€::: de tri
bt.-rtar" e "o-põe-se à tributação como 
meio de realizar a mudança social, e, 
particuls:rmente, opõe-se ao que con
sidera legislação discrimma.tiva, que 
pesa mais sôbre as classes mais ricas" 
<Me Iver- "0 Estado", trad. brasll., 
p .. 210) . Mas, com. isso, marcha !para 
o suicidio. 

A Constituição não pode ser e.-:.-tra
n.ha ao drama. do nosso tempo e hã 

de estar acima- da cegueira de um gru
po, para i.m,p.or-lhe a solução pacifica, 
r-aCional e a justiça social no interes
se de todos e na d·efesa dos mlll5 fra-
cos econômica é politicamente. 

.E>al.á.cio Tiradentes-; em 14 de junho 
de 1946. - AZiomar Baleeiro. - Rui 
Santos. - João Mendes. -·Luiz l~i-
ana. 

N.0 1.058 

18) No n.0 VIII do art. 127, subs
tituir a eÃ"Pressão final: 

"exceder a renda municipal" 
por esta: 

"exceder de 50% a renda munici
pal". 

19) Artigo 
"A união dará anualmente a cada 

Município 50% do que a ar;-ecadação 
tributâria federal, feita no respec
vo território, exceder a renda muni
cipal excluída desta, para esse efeito 
aquelas auferlc!as em coparticipação 
com a Unil'io ou com o Estado". 

Justificação 

Se um municipio apresenta vitali
dade econônüca que permita aos im
pestes federais ultrapassar as rendás 
municipais, nada mais justo que esse 
município seja premiado do seu es
fôrço, participando do excesso sôbr.e 
a sua própria arrecadação, mesmo 
·porque, a aplicação do que lhe couber 
estimulará certamente, sua produção, 
aumentando assim sua capacidade tri
butária no futuro, de que se aprovei
tará a própria renda federal. 

Identicamente acontecerá com re
lação ao Estado quando arrecarar 
mais de 50% da renda municipal. 

Sala das sessões, 10-6-46. - Jalles 
1Wachado. 

N.0 1.059 

Art. 127, n." XII. 

Redija-se assim o ar.;. 127, n.0 XII: 
"O produto das multas não poderá 
ser atribu!:do, no todo ou em parte, 
aos funcionários. 

J u.sti!ica.ção 

Torna-se mais compreensivo o dis
positivo que veda participação dos 
funcionârios fiscais. r..as multas que -
forem impostas, desde os que lavram 
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os autos de infração aos que as im
põem ou confirmam. E' medida sa
lutar, necessâria e moralizadora. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 
1946. Lll/redo Sá. 

N.0 1.060 

Substitua-se pelo seguinte o inci
so XII do art. 127: 

XII - o produto das multas re
verte integralmente ao Estado e não 
pode ser atribuído, no todo ou em 
parte, aos funcionários que as im
puserem ou corfirmarem, ou a · qual
quer outra pessoa, seja mediante per
centagens ou gratüicações, seja por 
qualquer outro modo. 

Justificação 

Antiga e crescente é a grita con
tra a chamada indústria .das multas. 
Dir-se-á que, entre os que protestam, 
se acham os fraudadores costumazes. 
do fisco. E' certo, . mas convém não 
esquecer que, a seu lado, se encon
t:a também o imenso número dos 
contribuintes honestos, a todo mo
mento presos nas malhas da · nossa 
complicada legislação fiscal, graça à 
solércia das pessoas exclusivamente 
interessadas na imposição das mul
tas. 

.. · ·. Qual é o interêsse do Estado? Evi
·-·. : dentemente, que o regíme tributário 
· · .. tenha fiel execeção e todos os' contri

buintes sejam bem instruídos e leal
mente guiados no cumprimento dos 
deveres. E qual· é o interêsse dos 
agentes fiscais? Que os contribuintes 
infrijam, seja por ignorância, seja por 
dolo, os preceitos das leis e regula
mentos, a fim de poderem auferir os 
proventos que ~ infração · lhes asse
gura. 

E' como se vê, a consagração da 
imoralidade. Para avaliar os enor-. 
mes malefícios dêste regime, convém 
a instrução é deficente e dificultosas 
considerar as regiões do interior, onde 
são as comunicações, e onde o agente 
fiscal, mais do que um guia, se torna 
o inimigo do contribuinte e interessa
do está em vê-lo claudicar e cair. · 

Alega-se, para justüicar a odiosa 
indústria, que seo:. o estimulo da parti-

. . 

cipação nas multas, ineficiente se tor
na a fiscalização. Envolve a alegação 
uma injúria aos agentes fiscais,. pois, 
enquanto os demais funCionários cum
prem o seu dever sem o· acicate de 
interêsse material direto, somente êles 
seriam incapazes disto. Injúria, aliás, 
gratuita, pois no Rio Grande do Sul, 
a constituição de 1935 proibiu fôsse o 
nroduto das multas atribuidos aoS 
funcionários ou a quaiquer outras pes
soas e, não obstante, os agentes fis
cais do Estado sempre souberam cum
prir o seu dever. 

A solução correta, a que concilia os 
interêsses do Estado com os mterêsses 
não menos respeitáveis dos contribu
intes, é que os agentes fiscais se
jam bem retribuídos e bem seleciona
dos. - Raul PiZZa. - Osorio Tu'!JUtJJ. 

N.0 1.061 

Substitua-se a redação do inciso m 
do art. 128, pela seguinte: . _. 

III - A produção, o comercw,_ a 
distribuição e o consumo e bem .assun 
a impcrtàção e exportação de mlne~ 
ra:s, de lubrificantes e de combustí
veis de qualquer origem ou natureza. 

Justificação 

A tal respeito, assinl, se ex-pressa o 
Dr. Alves de Souza: 

"E' necessário · L.·ú:rem-entar nossa 
produção mineral e, para isso é _mdis·
pensável, além de outras medidas, 
não sobrecarregar de impostos essa 
.producão e o comércio e consumo dos 
min-::rá;s, nem deixar tais atiV:dades 
sujeitas 3. possi.Pilidade de pagarem 
impostos desiguais no território ~a
cionai .. 

Também os impostos de importação . 
e de exportação devem ficar a cargo 
da Un:ão, porque a esta é que com
pete facilitar ou dificultar a entrada 
no país de min-erais de origem estran
geira, de acôrdo com as mesmas con
veniências, facilitar ou dificultar a 
exportação de m:nerais nossos. 
: Sala das Sessões, 17 de junho ae 
1946. Fernandes Távora. 

N.0 1.062 

Ao artigo 128. 
Substitua-se o § 2.0 do art:go 128 

pelo seguinte: 
§ 2. 0 

- A tribUtação de que tra:c. 
o n.0 · m constituirá um só impô.>to, 



.- 267-

inc1cuno.o sõbre cada espécie de pro
duto. Metade pelo menos da rena a 
resultante dêsse impõsto caberã aos 
Estados e ao Distrito Federal, ia~en
do-se a distribuição proporcionaUJ::l.en
te ao €fetivo consumo nos respe<:t:vos 
territõ:rios". 

Suprilna-se, no art. 131, a referência 
ao § 2.0 do artigo 128. 

Justificação 

_A. eLIJ.enda. além de modificar a re
dação do primeiro período do § 2.0 do 
art. 128, excluí, da. participa.ção no 
impôsto, os Municípios, dada a :mpra
ticabilida.de da justa fixação da cota 
de cada um. · 

Além disso. -estabele<:e que m€tade 
pelo menos d&sse · impôsto d€ve ser 
destinado aos Estados e ao Distrito 
Federsl; medida de eqüidade e justiça. 

Sala das Sessões, em 17 de junho d-e 
1946. - Nereu Ramo~. Gustavo 
Capanem.et. 

N.0 1.063' 

Redija-s~ o s 2.0 do artigo 128: 
A tributação de que trata o número 

m t3l'á a forma de :mpõsto únioo, in
cidindo sôbre cada espécie de produ
to. A renda r-esultante será aplicada 
e1:clusivamente na conservação, me
lhoramento e expansão G.as estradas 
de rodagem, distribuindo-se a sua 
metade, pelo menos, aos Estados, Terri
tórios e Distrito Federal, proporcional
mente ao consumo, extensão territo
ria..l e população de cada um, me
diante às condições que f o rem 
estabelecidas em lei. 

Justificação 

Sendo o d·esenvolvimento nos meios 
de transporte a' maior das necessida
des brasileiras, deve-se apli!:ar a ren
da. · resultante da tributação dos lu
brificantes e combustíveis ex<llusiva
mente no aumento, conservação e 
melhoramento de nossas rodovias. A 
emenda foi sugerida em trabalho do 
Departamen.to Nacional de Estradas 
de Rodagem -e, para melhor justir:
çá-la, apensamo-lhe a p a r te do 
aludido trabalho que lhe diz respeito. 

Sala das Sessões, aos 16 de junho 
de 1946. - Dario Cardoso. - Galena 
Paranr..os. - Pedro LUdovico. - Dió
genes Magalhães. - Mota Neto. -
Castelo Branco. - AZaiico Pacheco. -
Domingos Velasco.- Dolor de Andra
de. - JaZes llfachado. - I,eopoldo 
Peres. 

TRABALHO A QUE SE REFERE A .TUSTIFICA
Çlí.O DA EMENDA 

o § 2.0 do artigo 128 do Projeto 
consta de duas pa:rtes. 

A primeira, que estabelece a forma 
de impásto único; está ótima. 

A segunda parte podem-~ fazer 
quatro críticas relevantes. 

A Primeira contrs o fato de não es
tabelecer a. destinação integral oori
gatória da renda do imposto único 
sôbre combustíveis e lubrificantes h
quidos ao desenvolvimento :rOdovià-

.rio. Ora, tal tributação é a forma 
mais recomendada pelos tratadistas 
de Finanças Rodoviárias como fonte 
de recursos para a expansão e o me
lhoramento das estradas de rodagem. 
Por isto já é gra;nde e cresce todos os 
dias o número de ~tados norte-ame-
ricanos que têm inserta em suas res
pectivas Constituições a aplicação 
obrigatória de tais tributos no desen
volvimento roC.oviário. A justificação 
ã~s~ destinaçâ~ é s~ples: Em prili- . 
CIPIO, dever-se-m pedir a.os usuários 
~ estradas contribuições proporeio
naJS ao uso que delâs .fazem. Na. 
caracterização do uso entrariam vá
rios fatores, tais como o ·peso e a 
veloc~da.de dos ·veículos, a quilometra
gem percorrida, etc. Se se· quizesse 
levar em conta todos êsses fatores~ 
chegar-se-ia ·a uma casuística com
plicada e inexequivel, ainda, que se 
pudesse nas éstradas um corpo imen
so de · exa-tores. Ora, o conswno de 
combJ:tStiveis e lub.."ificantes líquidos é 
aproxunada.mente proporcional . aos 
fatores que caracterizam o uso das ~s
tradas pelos veículos autvmotores Coo 
veículos de t.ração animal, caoda vez 
em menor número, só são usados por . 
transportadores de parcos recursos e 
a pequenas cl.istâncias, dignos por
tanto, de desfrutarem as finalidades 
das rodovias, sem outros ônus a·lém 
das licenças anuais de circulação) 
Tributar os combustíveis e lubrüican: 
tes consumidos nas rodovias, a tftúlo 
de cobrança do uso das estradas é 
pois, perfeita-m€nte justo. · Mas tri~ 
butá-los para aplicar o tributO ein 0':&
tra causa qualquer, seria infringente 
do número VII do artigo 127 do Pro
jeto, que veda o estabelecimento de 
tríbutos que gz-avem a circulação dos 
ben:s e das pessoas ou dos veículos que 
os tra.nsportarem. A única forma de 
compatibilizar o número vn do artigo 
127 com a tributação dos combustíveis 
e lubrificantes consumidos nas rodo
vias, será. polls, destina!' esta tributa
ção, obrigatõriamente, à manutenção. 
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melhoramento e desenvolvimento das 
rodovias. Sem isto, o transporte rodo
Viário sofreria até um tratamento de
sigual em confronto cem os transpor
tes :rerroviários. D!r-se-ia, porém, que 
os combustíveis e lubrificantes liqui
das são também consumidos em ou
tras indústrias. ll: verdade, mas o con
•Sumo predominante é nas rodovias, e; 
além disso, as indústrias preci~am das 
rodovias, nãe. havendo, portanto, mal 
em que para. elas. contribuam. As 
considerações a<:ima aplicam-se tão 
sõmente aos combustíveis e lubrifican
tes liqui.dos e na:o ao carvão mineral. 
A segunda critica é que a. -oar
te do parágrafo em apreciação não es
tabelec~m sequer uma. ordem de gran
deza. para a cota parte que tocará às 
unidades federadas. Ora, para a vi
talização econômica. do imenso corpo 
nacional, precisam as unidades :fede
radas desenvolver seus sistemas regio
nais de estxadas, pois não será so
mente com as grandes rodovias na
cionais <o plano rodoviário nacional 
prevê apenas a média de 4 metros de 
rodovias nacioªais por quilômetro 
quadrado de temtõrio) que se despe:!."
tarão as fôrças latentes õo Brasil. 
Sem que a Constituição estabeleça que 
pelo menoo a metade da renda dos 
tributos sôbre combustível e lubrifi
cantes seja atribuída às unidades fe
deradas, o desenvolvimento dos sis
temas rodoviários regionais ficará ~ 
lhido. A teri:eira crítica se refere 
à inclusão dOS· Municípios entre os 
participantes da outra parte da ren
da dos tributos sôbre combustíveis :;, 
ser rateada entre as unidades !ede
radas. Pelas considerações acima, is
so est8..1'1.a certíssimo em principio. 
Acontece, porém, que não há meios 
práticos de apurar o consumo por 
Municipios. Com efeito, a est21tistica 
pelo Conselho Nacional do Petróleo, e 
que já constitui um autêntico "tour 
de force", se refere aos combustíveis 
e lubrificantes entregues ao con
consumo, lsto é, vendidos ao público 
nos Estados, Territórios e Distrito Fe
deral. É claro que nas zonas fronteirl
ças, cçmbustíveis lubrificantf'~ a.dquí
::idos numa unidade federada. poaem, 
na realidade, ser consumidos e mou
t:ra. Há, porém, uma certa. recipro
cidade, de ::nodo que, em se tratando 

· de porções relativamente grandes. do 
território nacional, a estatística, das 
venaas ao públi<:o corresponde próxi
ma:mente à dos consumos. Mas oara. 
porções relativamente pequenas · do 
terrf.tório - o que já multipllcal"'..a ex
traOl"diilària.:·uente o trarbalho estatis-

tico do Conselho Nacional do Petró
le<~ - a estatística de vendas ao pú
blico já não apresentaria a. mesma 
correspondência. Ha.j a visto, s. este 
respeito, a -reclamação que o Estado 
do Rio de Janeiro já apresentou ao 
Ministério da Viação,. alegando ao que 
parece com procedência, que uma.·par
te do consumo do Estado é injusta
mente atribuída ao Distrito . Federal; 
que é onde se abasteeem os veiculoo 
oue saem e volta mà. capital da Re
Üública num raio de aolgumas ·dezenas 
de quilômetros em tôrno do Distrito · 
Federal. Incluir os Municípios· entre 
os beneficiários, seria criar uma fon
te inesgotável de disputas. Alias, o 
"Fundo Rodoviário dos Estados e 
Municípios", que vigorou de 1941 a 
1945, . só foi distribuído · aos Estados, 
Territórios e ·Distrito Federal; não 
atingindo, apesar do nome, os Muni
cípios, exata,mente por falta de base 
da que fôsse possível apurar o con
sumo por Municípios, não conviria 
sub.dividir de modo tão extremo a 
cota parte a ser distribuída. Os Esta
dos e Territórios, reduzidos a: recur
sos mínimos, não poderiam organizar 
e manter departamentos rodoviários 
eficientes; o mesmo se daria com os 
Municípios, onde, ademais, os poucos 
recursos seriam desperdiçados por fal
ta de téi:nicos. Não há dúvida que 
interessa. .ao pais o desenvolvimento 
simultâneo das · redes rodoviárias de 
caráter nacional. regional e vicinal. 
Mas, não havendo recu..""SSs financei
ras e pessoal técnico para atender a. 
tudo é preciso começa·r pelo que é pos
sível e má:is necessário. E o mais ur-. 
gente é o desenvolvimento paralelo 
da rede nacional e das redes regio
nais. Os Municípios já financeira
mente melhor aquinhoados no Pro
jeto, poderão dagora em tiiante de-

- dicar maiores ~ecursos próprios a 
estradas e ·caminhos municipais, bas
tando que os Estados os ajudem com 
a assistência técnica de seus depar
tam~mtos especializados. 

A quarta e última critica se refere ao 
fato de o parágrafo em apreciação só 
tomar por base de distribuição o· con
sumo de combustiveis e lubrifican
tes, e não também como faz o Decre
to-lei n.0 8.463, de 27 de dezembro de 
1945, as áreas territoriais e populações 
<1as unidades federadas, índices secun
tlários da necessidade de estradas. A 
prevalecer o que está no projeto, os 
:&stados . ainda rodovoària.mente -fra
cos, e que são geralmente os mais po
bres, ficarão no eterno circulo .vicio-
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so: sem consumo de C<lmbustiveis.por
que não tem estradas porque não t-."'!!l 
eonsumo de combustíveis. No anexo a 
esta exposição, se compara a distribl!i.
ção entre Estados e T-erritórios segun
do o critério eXclusivo do consumo. e o 
critério combinado dos consumos, ireas 
e populaçõés; na forma do elucido de
creto-lei. Vê-re clarame.:.1ve que pOi" 
êste último, alguns Estados mais. de
senvolvidos abdicam de uma parte do 
que poderiam legitimamente reivl-ndi
car, em favor de-outros Estados me
nos favorecidos, cujo· desenvolvimen
to importe sobremodo promover, ca
ra. que mais não se acentuem as de
sigualdades. Mas, então, será abso-" 
hltamente justo e necessário que a 
União imponha. condições aos Estados 
rela.tivas à devida aplicação dos re
cursos· distribuídos, para que não se
jam em vão OIS sa.crtficios de uns Es
t;J.dos em favor de outros. 

N.0 1.064 

Redijam-se o n.0 VI e o § s.o do 
art. 128: 

"VI - ·Os in.strumentos ou atos 
regulados na substância ou na form~ 
por lei federal, respeitado o disposto 
no art. 130. · · 
.. ~ .................................... . 

§ 5.0 Estão isentos dá.. tributação a 
que se refere o n.0 VI a ünião os Es
~dos, o Distrito Federal, os Territó
nos, os. Municípios e suas entidades 
autárqwcas. 

Jnstijicação 
·A redação, no· projeto, dos dois dis

pos~tivos acima altera, sem vantagem, 
o, slStema atual da cobrança do im
posto de sêlo, multiplicando o sist~ma 
de autenticidade de instrument<'s im
portantes que produzem efeito em todo 
pais, oomo os que se referem à com
pra ~ venda, à troca, à doaçc!1o e à 
doaçao em pagamento, além de multes 
outros que se incluem na reg!"a do 
§ . 5.0

• E o inconveniente maior é c:.ue 
a.? ~o não foi atribuída compe
têncla para tributar êsses instrum~n
tos, mas apenas os atos que êles rc; 
presentam Por outro lado a mcidêu
cia do impõsto não terá. ' lugar tôda 
vez que forem partes a.s pessoas juri
cYca.s ·de direito público ali .enumera
das e as suas autarquias. Ac')ntece 
entretan1.;o, que essas entidades portem 
ser partes, mas a. obrigação fise9.l não 
lhes caiba, como na. !!ompra e venda. 
em que figurarem -:.:~mo ver.dedors.s. 

Por que isentar taru'bém o particl\iar, 
se o ônL:.S fiscal tn~:: couber, qu::J.ndo 
contratar com aquelas entidsd-es? 
Além disso, as atividades forenses, nos 
EStados passarão a ser tributadas pela. 
União, desde qu;;- os instrumentos e 
atos jurídicos são regulados, na subs
tância e na forma, por lei federal. E' 
verdade que os Estados J.'lodem esta-

. belecer -. .ldê.ltica. tributação po:::-que a 
organização dos serviços judiciários 
lhes compete. Nesse caso, verificada. a 
bi-tributação prevaleceria o impOsto 
criado pela União. A emenda visa a 
corrigir êsses inconvenientes. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Rau~ Barbosa. - Almeida 
Monte. -Castelo Branco. - OS?Xlldo 
StutLart. 

N.0 1.065 
Ao § 4.0 , n.o VI, do art. 130, e depois 

das !)alavras - causa m.orns, acre
eente-se: "e cinqüenta por cento da 
renda resultante do !.mpôsto sôbre 
transmissão da propriedade imobiliá
ria e predial urbana, inter vivos", ob
servado, no que fôr aplicável, o . dis
posto no § 2.0 • 

A valorização da propriedade imo
, bili.á.ria urbana e dos prédios depenõ.e, 
sem contraste, da boa administração 
da respectiva Comuna, dos melhora-

. mentos e saneamento das rua.s e :pra
ças de cada cidade. Aos Municípios 
se vai deferir soma ingente de novos 
encargos administrativos ..... Para isso, 
necessário se torna melhor· quinhão 
nas rendas páblicas, de modo que ·o 
Município possa. tranquilamente, de
sempenhar-se de sua grande missão 
nacionalista. Em conclusão, pois, é de 
fundamento nitidamente equitativo 
que a ca.da Municipio caibam cin
qüenta por cento da arrecadação ori
unda do impôsto de transmissão da 
propriedade imobiliária, assim urbana, 
como predial. · 

S. S., 12 de junho de 1946. -Ma
nuel Duarte. 

N.O 1.066 

SUJbstituir o § 4.0 do ·artigo 130 
pelo seguinte: . 

§ 4.0 Os Esta.dos entregarão aos mu
nicípios, a. proporção que a. arrecada
ção for sendo feita, 30% da renda re
sultante do imnõsto sobre vendas e 
conSi.gna.ções,-airecadado nos territó-
rios dêstes. . . ' 

Ju.::tijicação ' 
A emenda. i outorga a.o município, 

em lugar de 50% do impOsto de trans
missão "causa mortis", S1l% do im-
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põsto de vendas e consignações. Isto 
9-lém de reforçar a renda municipal, 
dá-lhe maior plasticidade de modo a 
permitir as-finanças municipais acom
panhar os surtos de prosperidade ou 
depressão econô!Ilicas. Porque, eviden
temente, os demais impostos munici
pais rígidos, não dariam possibilida
des ao município de atender a encar
gos acrescidos, oriundos de uma maior 
expansão das atividudes gerais, como 
sempre acontece nos periodos de in
flação ou desvalorização da moe<ia. 
A participação nesse impôsto; além 
disso, trará maior estimulo ao incre
mento da sua produção e dos 3eUS 
negócios, com a tonüicação das de
mais fontes tributárias. 

Como é evidente as emendas·l6, ·17, 
18, 19 e 20 tem por objetivo, o tefôrço 
das finanças municipais cuja falta ·de 

. recursos tem sido a causa principal da 
falta do nosso progresso geral. Muni
cípios com recursos suficientes a,o to
mento das suas possibilidades, até aqm 
resalcadas, serão as !antes ensoplLà
veis de onde brotará o sangu.: novo 
que há de "levantar o nível r.a nossa 
gente, da nossa produção e da pros
peridalie nacional po1s, oiganismo fC'r
te e cres.!ente só pode existir se cons
tituído de c~JLu.s viv&.~ e. vib:antes. 

Sala das Sessões, ~ 10 _de junho 
de 1"946. - Jalles Maciw.do. - Maga
Zlz.ães Pinto. 

. N.0 1.067 

Acrescente-se ao § 5.0 ; do art. 130: 

"estando do mesmo isentos os "pe
quenos negociantes de gêneros 'l.li
menticios, nas feiras livres, ou ambu
lantes". 

Justificação 
Não há necessidade de justüicar a 

isenção. Ela se impõe, embora pareça 
matéria de lei ordinária. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Rui Santos. 

N.0 1.068 

Re-cb.ção: 
Ao n.0 IV" do art. 131, del)ois da 

pala>-ra- profissões - acrescente-.,e· 
-.Inclusive o pastoril. 

E' justo pertença a cada Municipi.o 
o im~to proveniente da indústn:a. 
pastoril, cobrado sõbre a ativid:v·le 

. pasto~-c.!.a, em seu território, cuja ren
-{!.~ poaerâ, até, ser destinada à funda

. çao de Escolas Técnicas Rurais de 
que já vão cuidando arlminlstraciores 

.adiantados e progressistas, e de cuja. 
· difusão tanto precisa nossa Pátria. 

Para mais disto, ainda, sabe-se que 
alguns Estados concorreram com os 
Municípios no .. ançamento e arre-::a
dação de tal rmpôsto, em verdadei!a 
corrida de dupla tributação. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 
!946. -· Manuel Duarte. 

N.O 1.009 
Art. 131. 

Acrescente-se: 
V. O impôsto sõbre atos e negócios 

de su~ ec_9nomia, ou dos serviços cuja 
org.amzaçao lhes caiba, e os regulados 
por lei municipal. 

Justificação 

O Município, como o Esta'lio tem 
ato~ e negócios <;J.e sua economili.; or
garuza seus verVlços e a todos imon
me a necessária regulamentação. · 

Porque não lhe permitir a cobranç<.~. 
de s~los nos atos,. ou processos que 
transltarem por suas repartições? 

P?rque não deixar margem para que 
aUfrra renda de certidões fornecidas · 
e d3;s. re:>oluções, ou atos e_ negócios 
mumc1pa1s de qualquer natureza? 

Urge que se lhes conceda em têr
mos inequívocos, mais essa 'fonte de 
receita. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Alencar Araripe. 

N.0 1.070 

Titulo IV, Capítulo I, Seção m. 
_Art. 133, item I: Substituir a reda

çao pelo seguinte: 

I ~-- Co~tribuição .de melhoria em 
c~nsequênc:ta cté obras públicas, de<iu
zmdo-se o valor das áreas de ~erra 
que forem ceàidas pratuitamente para 
as mesmas obras. 

Justificação 

S~n~o- comum -nas const..""llções . To
doVl~nas n~s · Estados do Nord.,.sto; 
cessao da faJXa de terreno rn-atl..'i':a
m~nte por parte dos proprietários nfü) 
é JUsto que ao se cobra a taxa ae me
lho:-ia não seja consi-derada êste · iru
po:tan~e auxilio prestado pelos PM-
pnetârlos. . · - . 

· Sala. das SesSões, 16 de · junho de 
1946, - Ger:eino àe Pontes. :· 
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.. N.0 1.070-A 

Título VI, Disposições Gerais, Ca
pitulo vn. 

P.crt. 188, item II. 
Suprimir a palavra "navegáveis". 

Justificac;ão 
A disposição deve ser extensiva :lS 

margens de rios e lagos, navegáveis ou 
não, desde que destinadas a uso pá-

. blico, pois se no Sul do Brasil.há r~.os 

e lagos navegáveis, como no Nort..;. 
poucos se encontram no Nordeste e 
não devem êstes Estados, por isto s~.i. 
privados dos benefícios do dispositivo 
constitucional. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 
1946. - Gercino àe Pontes. 

N.0 1.07'1 

Ao art. 135. 
Substitua-;se "15 de Dezembro" por 

30 de Novembro. · 

· J ustttica.çoo 
MarcSJ-se UDl prazo ao legislador 

para votar o orçamento a fim de evi
tar que os· contribuintes venham a ser 
surpreendidos com os impostos e ta
xas nêle porventura criados. _ 

Se, quando o parlamento funcio
nava de Maio a Dezembro, 'PÕde dar 
os orçamentos em . Novembro, com 
muito m~is razão agora, que funcio
~rá. de abril, poderá aprová-los no 

· m-esmo mês- de Novembro, assim per
mitindo sejam sancionadoo e publi
cados. antes da segunda metade de 
Dezembro, ·com a conseqüent'3 van
tagem de não vir>em . surpreender a 
Nação. -· Aderbal Silva. -· Orlando 
Brasil. - Roberto Grossembach.er. -
Rogério Vieira. - Ha:n.s Jorãan. -
Otacilio Costa. 

N. 0 1.072 

Ao Capitulo m do Titulo 
conVier: 

IV, onde 

Os Tiribunais 
terão, no que 
atribuições que 
tas da União. 

estaduais de contas 
coube!', as mesmas 

o Tribunal de con-

'Justificação · 

O lll'Ojeto não esclarec~ bem e pa
rece doir.a:r s.os Estados estabelecer 
a competência dos tribunais esta
duais de contas. Como se trata de 
matéria de reJ.evâru:ia; m-elhor será 

precisar logo quais. as funções dêsses 
õ:rgãos estaduais. Nunca se perca de 
vista que os Govêrnos, sobretudo os 
estaduais, no Brasil, votam parti
cular desprezo aos tribunais de fis
calização. 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 
1946. - José Bonifácio. - Dolor ele 
Ar.d,rade. - Aureliano Leite. --To

·zedo Pizza. - Lycurgo Leite . .....:. José 
Monteiro ele Castro. - Magalhães 
Pinto. Gabriel Passos. - Mario 
Bra.nt. 

N. 0 1.073 

11) Onde convier: 

Artigo: - A verba pessoal nos or
çameilltos federais, estaduais ou mu
nicipais, não poderá absorver mais 
de 30% dos respectivos orçamentos 
e::roeto em. casos transitórios e eXcep
cionais, a juizo do Parlamento Na
cional. 

Justificação 

Os serViços a,dministrativos, são, 
evidentemente, subordinados aos re
cursos de que derivam. Crescer o 
pessoal além de certa proporção será 
prejudicar as realizações úteis e es
timular o parasitismo e o :favoritis
mo que odiosamente começar.:.a. a 

pesax sôbre a ·nação. O panorama 
que nos ameaça a levar a banca:rro
ta foi armado principalmente pe1a 
desproporção abusiva que com este 
dispositivo esperamos prevenir. 

Sala das Sessões, l<l de junho de 
1946. - Jalles MachadO. Maga-
lhães Pinto. 

N.0 1.074 

Ao Capitulo m, do Ti<tulio IV, onde 
convier: 

Aos m-emhros dos Tribunais Esta
duais de Contas serão assegurados os 

· mesmos direitos, garantias e prerro
galtivas, ~ como os mesmos ven
cimerutos dos desembargadores dos 
Tribunsis de Justiça. 

Jusf:ifi;cação 
O projeto não concede garantias 

aos membros dos Tr1bunais Estaduais 
de Contas, parecendo que deixa. o caso 
para a Constituição Estadual. Rodear 
os fiscais dos a tos dos Governos Es-

. taduais de ga.""antias amplas, é impe
rativo que decorre das funções que 
êles exercem. As co.n.s.tiltuições esta-
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duais poderão esquecê-los. A emenda. 
resolve a questão. · 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 
19-W. - José BO'Tii.fácW. - Toledo 

. Pizza. - Lycurgo Leite. -José Mon
tei;ro de Castro. - Magalhães Pinto. 
- Ga:briel Passos. - Mario Bran:t. 

N .0 1.075 

Ao art. 145: 
Suprima-se o artigo. 

JuStificação 

As palavras do ilustre Sr. Oto Pra
zeres, que temos a satisfação de trans
crever, dispensam quaisquer outros ar., 
gumentos: · 

A OONS~TE E A CONS~ÇÃO 

O projeto de Constituição, ora na 
fase de recebimento de emendas em 

· último turno, precisa, sem dúvida, de 
grandes retoques, não só para dimi
nuir a armazenagem de dispositivos 
queabarrotam o seu texto, como ainda 
para cortar repetições de todo o gê
nero, sem necessidade alguma para 
clareza ou para confirmação. 

E' asim que vemos, por exemplo, no 
art. 3. 0 , n.o XIX, a competência, pri
vativa da União para·" organizar a ad
ministração do Distrito. Federal". 

Nada mais seria preciso dizer, :por
quanto nem o"Município poderá, se
gundo êsse n. 0 XIX, fazer coisa algu
ma relativa à sua administração, o 
que equivale ·a . dizer uma Câmara 
Municipal. Se tud<l que se refere à 
administração é privativo âa _ União, 
nada tem a fazer ou pode fazer uma 
Câmara local. .. 

Dir-se-á explicando: "Sômente a 
organização, isto é, a Lei Orgânica é 
privativa da Ur.ião. Uma vez estabele
cida essa organização, uma vez elabo
ra·da a Lei Orgârica pela- União, cabe 
aos órgãos do DistritO Federal, seu 
Conselho ou Câma.:ra eleita pelo povo, 

• por eni prática, executar o que a 
União tiver determinado". 

Muito bem. E' assim que está ex
plicado no art. 122, quando :reza: "0 
Distrito Federal será administrado por 
um Prefeito, nomead-o pelo Presidente 
da Repúbli~, com aprovação do ·Se
nado Federal, e demissível aà nutum, 
e por uma Câmara, eleita pelo povo, 
à qual caberão junções legislativas". 
\ Note-se bem: junções legislativas. 

Mais adiante, no art. 145, impõe-se: 
... A organização do Tribunal de Contas 
de· J)i.strito F~ders.l será. regulada por 
1ei federal". 

Com êsse artigo, foi-se o resqta~lo 

de autonomia que 'a lei básica em nro
jeto concede para o Distrito Fêde
ral. .. 

A autonomia municipal tem ~r 

base (sem a qual não existe ... ) o m
reito de organizar o seu orçament0, 
isto é, de impor tributos e aplicar a 
:receita obtida. E' a função, por ex
celência, do Govêrno Municipal, é a 
tarefa da administração local. 

Os Tribunais de Contas não perten
cem ao Executivo, pois que são, antes 
de tudo, órgãos do Legislativo. O pro
jeto de Constituição é o primeiro a 
declarar que a execução do orçamento 
e a administração financeira da. U:p.ião 
serão fiscalizadas pelo Congresso Na
cional - por intermédio do Tribu,nal 
de Contas. . . 

O executor do orçamento é o Pre
feito nomeado pelo Presidente da Re
pública. O· fiscal da execução Muni
cipal eleita pelo povo, e havendo um 
Tribunal de Contas, por intermédio 
dêsse órgão, como acontece na União 
e nos Estados. Logo o Tribunal de 
Contas deveria estar em intim.o con
tato, desde a sua organização ao seu 
funcionamento, com a Câmara Muni
cipal, tendo esta, que possui, como 
vimos, junções legislativas, o direito 
de indicar ou de inter'\fir na ação e no 
papel. do Tribunal. . 

Leia-se o capítulo em que estão tra
çadas ·as competências do Tribunal de 
Contas e desde 'logo verificar-se-á que 
tôdas têm por objeto assuntos de que 
deve conhecer a Câma...""a Municipal, 
quando t..'"2.tados pela administração 
iocal. 

Mais do que um Prefeito nomea-do, 
UL'l Tribunal de Contas inteiramente 
fora da ação da Câmara Municipal, 
prejudica.- repitamos, pela função or
çs.mentária... Ou o Distrito Federal 
não deve ter Tribunal de Contas ou 
êste tem de viver como órgão da Câ
mara MunicipaL . . - Otto Prazeres". 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Segadas Viana. 

N.O 1.076 

Suprima-se <> · n.0 VI do art. 116. 

Justificação 
E' inconcebível que numa Federação, 

à qual é inerente s autonomia dos Es
tados, chegue-se ao extremo de fixar 
os vencimento dos juizes estaduais 

Há Estados ricos e pobres. A div~r
sidade de vencimento, por isso. se jus
tifica p!ens.mente. 
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Demais, como já foi frisado, a ma
manutenção do inciso viria :ferir a. au
tonomia dos Estados, já tão sacrifica ia 
no Projeto. 

Sala. das Sessões, 1'1 de jUDh:> de 
.194:6. · - Glycerio Jú:nitYr. . - Sonza. 
Costa .- Adroaldo Costa. - He
rophito Azambuja.·· Luiz Mét"cio 
TeiXeira.. - Ernesto Dornelles. --' Pe
dro Vergara,. - Manoel Duarte. 
Gaston · Englert. - TeoCLomiro Fon
seca. - Antero Leivas. 

- 'N.o 1.07'i 

Acrescente-se ao § 2.0 , do art. H-6 
"in fine" o seguinte: 

"e promoverá a destituição e a res
ponsabilidade cr~inal do Prefeito". 

Justificação 

A punição que deve merecer o Pre
feito que abusar do dinheiro público 
é a perda do cargo, sem prejuizv, é 
cJ.a.ro. do processo crime que .o caso 
comportar. Pode acontecer, porem, que 
por questões politicas nem uma nem 
outra coisa se faça. Atribuindo-se ao 
TribUnal de Contas o encaTgo de pro
mover a medida primitiva, maior C<"r
teza se terá da sua execução. S. S . 
15 de junho de 1946. -José J:;onifácio 
- Lycurgo Leite. -Jalles ]!fachaào. 
- Gabriel .Pd.ssos. . 

N.0 1.078 

Ao Titulo V. 
CAP!TULO I 

SEÇÃO I 

Ao artigo 147, como convier: 
·'Serão considerados cidaidãos bra

sileiros os estrangeiros, de um e ou
tro ·sexo, consorciados em regime de 
comunhão de bens, com brasileiro na
to, tendo filhos brasileiros ou possuin
do propried2Jde imóvel, residinldo no 
Brasil, à. data. da promulga.ç?"~ desta 
Constituição". 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
:t946. - Café Filho. 

N. 0 1.079 

Ao art. 148, acrescente-se o se
gumte número: 

IV - Que, a serviço de potência 
estrangeir&, atentar contl"a a inde
pendência, a ln.tegridade, a dignidade 
da Pátria, ou a. segurança interna· da 
República. · 

· · Justificação 

As leis devem se:... elaboradas ten
do-se em vista. a. realidade dos fato.l;. 

Em 1891, o constituinte que apa
recesse com semelhante ·inovação 
c_orria o risco de passar por descobri_: 
dor de . fantasmas; em 1934, Sldmittr 
a hipótese pre">i.sta no inciso proposto 
se1ia manifestar exagerado rigor no 
julgamento dos brasileiros que, já en
tão, se vinham revelando servos fa
náticos dos profetas sociais de além
mar. Em 1946, porém, constituL'ia 
impreVidência a omissão, na Lei 
Magna· do Pais, de um preceito cons
titucional que retire a nacionalidade 
brasileira a traidores da Pátria,- já 
q~e. J;umana.mentE> a nossa legisla
ç~o nao adota no seu sistema puni
tlvo a pena de morte, a não ser em 
exceção, na qual não se enquadra 
o caso aqUi ventilOOo. 

. Não faltaram. brasileiros que, a ser- • 
V1ço .de Hitler, durante a· segunda · 
grande guerra, atentassem contra a 
independência. a integridade. a dig
nidade da. Pátria .. segurança in
terna d!!- República.. A!guns houve 
que, no coração da Alemanha, cons
p~do a nossa língua e para opró
brlo da nossa raça, faziam pelo :rã-. 
dio a pregação nazista para o Brasil. 
Outros ingressaram ::1a 5 . a coluna de 
triste celebridade, o<= nossos naVios 
mercantes foram afunda.àos, e cente
nas de brasileiros perderam a· vida, 
e o Brasil :Jassou a ser um livro 
aberto na.s mãos d~" Von Ribbentrop, 
p~r.a melhor· ·estudo ·da futura colô
ma alemã. 

O nazismo foi Gufocado. Hitler 
teria morrido. A Alemanha. não é 
mais do que o escombro de uma per
niciosa civili7..ação. 

Os traidores da nossa Pâ.ttia co'l'l.
tinuam, todavia, impunes e, o que 
é uior, b:rasileiros. 

Nem todos os profetas sociais po
rém, sucumbiram nas labaredas' por 
êles próprios acesas. E com êles 
sobrevivem outros tantos f2llá.ticQS 
servos, dentro e fora das !'ronteiras 
de seu Pais. Stalin é o super-ho
mem que quer "um mu..1do só", do 
qual êle seja senhor absoluto. O seu 
partido, servindo-sr e tril''!ldiando da 
fome que domin~ os povoo como con
seqüência inevitâvE>l. conquanto tran
sitória. da hecatombe que a todos 
atingiu, lança, rios vários qu.adr2lltes 
do universo, o terror, a anarquia, a 
luta de classes, a des<:rença, a morte. 

P"ülularn. as greves de earã.ter sub
versivo e multiplicam-se os atenta
dos à ordem pública. ~..em-se 
os desacatos às autoridades e m:ove-
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se, por todos os meios e modos, desde 
os ma.iS subreptfcios aos mais auda
ciosos. guerra. de aniquilamento ao 
regime democrático. . 

o Brasil, por mais que em ~o~tra
rio {l-firmem ingênuos ou otHmstas, 
é um campo favorável ao desenvol
-.imento do virus comui!.ista. Povo 
analfabeto, sofredor, descrente, viti
ma da. indiferença dos nossos gover
nos, busca trel alivio_ para sua · des
graça, mesmo que seJa no desconhe
cido de outra desgraça. 

É diante dessa gente. que o comu
nismo desfralda a bandeira da Rús
sia, em su,bstituição ao pavilhão !la~ 

cional, oferecendo-lhe, como preço da 
traição à Pátria, o enriquecimento 
de todos pela divisão da propriedade 

'"' privada, a. liberdade transformada em 
licenciosida·de, aireitos sem correlatas 
obrigações. 

Teve a mais escancarada publici
d&de, nós, c<mstituintes, fomos tes
temunhas de vêr e ouvir, esta As
sembléia · exprobrou por deliberação 
quase unânime, a declaração do 
Chefe do Partido Comunista no 
Brasil, de que, na eventualidade de 
uma guerra entre o nosso: Pais e a. 
Rússia, êle e seu partidc se coloca
riam ao lad.o da ctda.dela de Stalin. 

O golpe de 19~5. as posteriores ati
vidades subterrânea." do Partidc- Co
munista, mais recentemente· os casos 
do pOrto d-e Santos, do largo da Ca
rioca, da Light, mostram que não 
estamos longe de tentativas de uma 
revolução tipo bolcheviquista, no 
Brasil, sob os auspícios da Rússia 
Soviética. 

A emend~ proposta, pois, tem per
feita ca:bida. 

Aquê!e que, doir..inado por doutri
nas infensas :~.m sentimentos do novo 
brasileiro, abjurando a. d-emocrâ.cia, 
atenta contra a segurança da Repú
blica e despresa a independência da 
terra. natal, perdeu totalmente o 
amor à. Pátria ;, assim, deve ser pri
vado da nacionalidade· d·e origem, 
até poTGi.Ie adotou, de fato, outra na
cionalidade. 

Sala das . Sessões, 1'7 de junho de 
l946. - João Mendes. 

N.0 1.080 

Ao pa."'"ágra!o 8.0 , do art. 158: · 

Suprimam-se as palaVras "nem o 
comércio d~t gravuras ou têxtos ofen
sivos ao pudor". 

Justificação 

o dispositivo como está, há. de per
mitir abusos. Já vi muita gente con
siderar livros do escritor José Lins do 
Rego ofensivos ao pt.'<ior. Pudor é ma
·neira de reagir, quase sempre diferente 
em: cada um de nós. 

Uma velha matrona que passasse 
pela praia de Copacabana, numa- ::na.
nhã de sol, cora.ria de vergonha; -mas 
igual reação não teria uma velha in
dia, trazida de pouco à civilizaçãq. 
Consta que o ministro Batista Luzar
do, quando foi chefe àe Policia quis 
coibir os excessos de pelo ao sol; 
hoje ... 

Sala das.. Sessões, 17 de junho da 1946. 
- Rui Santos. 

N.0 1.031 

Ao artigo 105 parágrafo único. 
Suprima-se. .. 

Justificação 
A Faculdade outorgada à Justiça do 

Trabalho neste dispositivo importa 
em dar-lhe o d.'~eito de legislar e 
fazer regulamentos, usurpando assim 
atribuições privativas- do Congresso e 
do Poder Executivo. 

Se não se confere à. justiça comum, 
aos juízes e tribunais civis e militares 
e ao Supremo Tribunal o privilégio 
de proferir arestos destinados a va
ler como leis erga omnes e para o 
futuro, não há razão para ferir prin
cipio da separação dos poderes, fun
damental em nosso direito público 
nais. Reconduzidos após dois anos, se
rão conservados enquanto bem se-rvi
rem. O presidente do Conselho Na
cional do Trabalho não tem nenhuma 
estabilidade, pois é nomeado em co-
missão. · 

Tal sistema não pode dar à. Jus
tiça. do Trabalho a eficiência e o pres
tigio, reclamados pela alta •função que
lhe é cometida. A relevância dos dis
sidios, precisamente, exige uma orga
nização judiciária menos imperfeita. 

A comissão, que elaborou o projeto 
do Decreto-lei n.0 1.227, de 2 de maio 
de 1939, reconheceu que o ideal para 
o nosso povo seria organizar a. Justi
ça do Trabalho sõbre as bases de uma 
verdadeira magistratura - a magis
tratura do trabalho. Pendeu pela or
ganização cozoporativa desses tribu
nais, levando em conta a nossa tradi
ção neste particUlar, que tomarllil fm..: 
politico . o abandono da cola.boraçã.o 
dos elementos profissionais, cómo 
ainda e principalmente o regime cor
porativo, expressamente institufd·~ na 
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carta de 37; e que tem como pressu
post:?· fundamental essa colaboração. 

Nao estamos convencidos àe que a 
oarta de _37 tenha instituído, entre 
nos, o regune: corpora~ivo. Mas, diga
mos que o t1vesse ferto. Em regimes 
tido~ co~o ~orporativos, com o da. 
Itália, for errada a magistratU-"'2 do 
trabalho. 

3 - E' na magistratura do trabalho 
que se deverá buscar a melhor orn:a
nização da Justiça do Trabalho. Nes
sa organização são incontestáveis as· 
vantagens da colaboração das classes 
P~d~ão se__us · representantes pres~ 

tar rmormaçoes de ordem técnica. 
Com a simples presença, darão às 

partes confiança na justiça e concor
rerão para o _seu maior desembaraço 
no ambiente juflicial. 

Além de tudo, poderão conduzir as 
partes à conciliação. Residem as di
vergênci2.s, exclusivamente, na fcr
ma dessa colaboração. 

Cumpre considerar, no entanto, que 
a Just1ça do Trabalho ainda é uma 
experiência. A sua organização deve 
fugir, quanto possível, à rigidez de 
normas constitucionais. o·amadureci
.mento da organização irá exigir por 
certo, mo~i!-ficaç~es de plaJ!os atuais_ 
1\fas, convem es~abelecer, na Consti
tuição, alguns princípios gerais, que 
assegurem a eficiência· da Justiça do 
Trabalho sem demasiadas minúcias 
que serão deixadas à lei ordinária. ' 

E' o que visa a emeda .. 
Aplicado aos atuais tribunais tra

balhistas o principio contido na emen
da, seriam juízes togados, ao menos, 
os presidentes de Juntas de Concilia
ção e Julgamento, os presidentes de 
Conselhos Regionais do Trabalho, dois 
dos 9uatro vogais dêsses Conselhos, o 
pres1dente dú Conselho Nacional do 
Trabalho e quatro ,dos nove vogais 
dêsse conselho, Não ficaria impedida. 
a :t:epr~sentação classista na proporção 
hoJe VIgente. 

Sala das Sessões, 21 . de jun."'lo de 
1946. - Eloi Rocha. - Antero Leiva3.
- Pedro Vergara. 

N.0 1.082 

Ao artigo 159, § II. 
Redija-se assim: 
O casamento será civil, e gratuita a 

sua celebração. 
O casamento religioso equivalerá ao 

casamento civil, desde que se boser
v~ os impeGimentos· legais dêste, e 
seJa, em qualquer tempo, s. requeri
mento do celebrante, ou de qualquer 

outr~ _interessado, inscrito no regis
tro c1vil, podendo fazê-lo a mulher «em 
consentimento do marido. '~ 
. Ca~e- ao cônjuge marido reouerer a 
mscnçao1 nos dez dias segumw.s ao 
ca:san:-en .o, sob pena de prisão que a 
ler estabelecerá. ' 

O registro é gratuito. 
Justificação 

N? projeto se_ diz que o registro é ot>ri
~atono, mas na? se _declara sôhre quem 
rm~~__nd~ a obngaçao e quais as con
sequeD;Clas _do seu inadimplemento. 
T~n;bém nao se fala no prazo da ins
cnçao. 

Sem êsses cuidados, muitos indiví
duos,, por _má fé ou desidia, deixarão 
de cumpnr . o preceito constitucional. . 
. ..!\5 d;;rtalS pe;,soas, enumeradas no 
illCl_êO, J.lCa a faculdade e não a obri
gaçao d_e reque!er o registro. --
Sai~ aa:s Sessoes, 17 de junho de 1946. 

- Glzceno Alves . · 

N.0 1.083 

SU:bstitua-se o artigo 159, § 13 pelo 
segwnte: 

. O ensino religioso poderá s-er ~
nlStrado nas escolas ptimárias e :se
cundárias, sem onus para o Estado e 
sem. que constitua obrigação que deva 
ser rmposta quer aos professõres que:r 
aos alunos. · · · · 

Justificação 

_o ensino religioso não poderia. en
trar no quadro de matérias obrigató
rias em cursos primários e secundários 
Ir.antidos por um Estado separado da 
egreja e areligioso, como é a Repúbli
ca brasileira. Ao Estado dessa nature
za, cabe, tão só, assegurar a tôdas as 
religiões pela libe!'dade. Essa :função êle 
a exerce, satisfatoriamente, no que toca 
ao ensino, permitindo que êste seja 
ministrado nas escolas oficiais sem, 
entretanto, chamar a si a. obrigação 
de impô-lo aos J;}rofessôres e alunos. 
Como o culto, êste ensino deve ficar 
a cargo exclusivo das respectivas c·on
fissóes religiosas que o julguem in-dis-
pensável. · 

Sala das Sessões, 14 de jUilho de 
1946. - Plínio Barreto. - .b.àelma:r 
Rocha. - Café Filho. - Azio7Jiar Ba
leeiro. - Nestor Duarte. - Matias 
Olímpio. - A!d.sio de Ca:roalho Fíllw. 

'N. 0 1.084 

No art. 159, § 29, suprimar-se a alÍ
nea que começa. cem as palavras 
"Nos mesmos t,ê.--mos ... " etc. 
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Justificação 

A primeira parte do parágrafo 29, 
ccnceitua perfeitamente o mandado 
de segurança, e !he dá tôda. a exten
são desejável, estabelecendo que êle 
é cabível "seja qual fôr o respoo.- ' 
sá.vel pela ilegalidade ou abuso de 
poder". 
' A. alinea, que pretende ac:rescentar 

um caso· aos anteriormente previstos, 
alude a hipótese evidentement-e con
tida no início 'lo parã,o-rafo. E' re
dudante. 

Além de re'dundante, é perturbado
ra, pois lança. a confusão no texto, 
daz:J.do a entender que o princípio dO 
parágrafo não possui a compreensão 
deco-rrente do seu enunciado. -· Má
Tio lr'Ia.sagão. - Plini.o Barreto 

N.0 1.085 

No art. 159, § 35, substitua-se a ex
pressão "entidade autárquica ou para
estatal" pela expresão "aut.::u:quia ou 
sociedade de economia mista". 

Justificação 

O têrmo "paraestatal" é um neolo
gismo horrível, que não peide ser con
sagrado na Constituição. Mário 
l!!asagão. - PE7.io Barreto. 

N. 0 1.086 

Ao art. 159 do projeto de Consti
tuiçã.c: 

Ao § 28 - Substitua-se o têxto pelo 
seguinte: 

Dar-se-á habeas-corpus sempre que 
:J.lguêm sofrer ou se achar ameaçado 
de sofrer 'iolência ou coação em sua 
liberdade, por ilegalidade ou abuso de 
poder. 

Ao § 29 - Substitua-se pelo seguin-
te: . 

Conceder-se-á mandado de seguran
ça para proteção de direito certo e in
contestável, quando ameaçado ou vio
lado por ato manifestamente incons
titucional ou ilegal de qualquer auto
ridade. 

Justijicar;ão 

Quanto ao § 28 - O pJ"ojeto man
teve o habeas-corpus com a restrição 
que lhe supri.miram a reforma. de 
1926 e a Copstituição de 1937. 

Diz o § 28 do projeto: 

"Dar-se-á. habeas-côrpus sem
pre que alguém !ôr p:::eso, ou .se 
achar ameaçado oe sofrer -v..iolên- · 

cia ou coação em sua liberdade de 
lOC0111.,0ção, por ilegalidade ou e.bu.: 
so de poder". 

Verdade seja que o projeto estabe
lece, logo a seguir (§ 29), o mandado 
de segurança para defesa "dos direi
tos liquidO$ e certos que não consis
tam na privação ou ameaças de pri
vação da liberdâde de ir e vir". Nã.o 
se lhe pode, portanto, lançar a pecha 
de reacionário. _ 

Parece-nos, porém, que melhot' será 
manter o habeas-orpus nos . têrmos 
em que o fêz a Constituiçã,o de 1934, 
para garantia da ~berdade em seus 
diversos aspectos e não apenas da li.:. 
berdade fisica ou liberdade de loco
moção - ius manendi am])ulandi, eun
di uZtro citroque; reser;ando-.se o man
dado ãe segurança para apoio a prote-· 
cão de outros direitos certos e in·~on
testáveis, que não o de liberdade. 

Acresce que a redação do projeto 
merece reparos. Tal qual está redi
gido o § 28, a garantia: constitucicnal 
tem lugar em duas hipóteses, bem dis
t!nta.s, de ilegaldade ou abuso de po
der: 
. 1. a "sempre que alguém fôr pre-

so . .. '" .... 
2. a "ou se achar ameaçado de vio

lência ou coação em sua ·liberdade de 
!ccomoção". . 

Na nrlineira hipótese já. OCOl"l'êU a 
ilegalidade, já se ve~.ficou o abuso do 
noder e a ofensa à liberdade consis
~,e em ter sido p:-eso o paciente. Con
cede-se o habeas-corpus j;ustamente · 
para fazf.r cessar essa prisão. 

Na segunda hipótese .trata-se de 
_ medida preventiva, quando haja pe

I'igo, a1neaça de violência ou coação à 
"liberdade de locomocão". 

Mas, ao passo que, na segunda hi
pótese, o ~ 28 alude, de maneira ge
ral. à liberdade de locomoção, esta
belecendo um recurso destinado a pre
venir tôda e aualquer espécie de aten
tado a essa liberdade, - na p::imeira 
hipótese, o mesmo § 28 cogita de re
mediar uma Unica esPécie de ilegali
dade ou abuso cometido - a prisão. 

Ora, é claro que a ofensa à liber
dade de locomocão nem sempre ~ 
traduz em ser alguém preso. Há ou- . 
tras formas de constrangimento ile-· 
gal ao direito de ir. ~..r ou ficar.-·que · 
o § .28, na primeira hipótese, parece 
desconhecer. Mesmo sem estar preso, 
o indivíduo pode achar-se impedido. 
de permanecer ou de mover-se livre
mente. 
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Acredito que o intuito dos autores 
do projeto foi de instituir a garan
tia, numa e noutra hipótese, com 
igual amplitude; mas a 'redação não 
lhes exprimiu devidamente o pensa
mento. 

Ao § 29 - Reza êste dispositivo do 
,. projeto: ' 

"Para proteção dos d.ireitos líquidos 
e certos que não consistam na priva
cão ou ameaça da liberdade de ir e · 
<\.i.r, conceder-se-á mandado de se
gurança, seja qual fôr c responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder. 
Nos mesmos têrmos . poder-se-á con
ceder mar.dado de segurança contra 
a to de pessoas com funções · de poder 
público, em mt1~de de delegação ou 
concessão legals. " 

O mandado de segurança é, por sua 
natureza, um instituto de direito pú- ' 
blico criado para o fim especifico de 
garantir contra atos inConstitucionais 
ou ilegais de qualquer autori.dade di
reitos indiViduais que o habeas-corpus 
no seu conceito clássi-co nã.o lograria 
proteger. Veio assim o mandado de 
segurança preencher uma lacuna em 
uma espécie de sucedâneo do habeas
c~ cuja conceituação printitiva a 
doutrina e a jUrisprudência haviam 
alargado na falta de outro remédio 
pronto · e eficaz para salvagua.i:-da e 
,garantia jur:iidica do indiiviàuo oe-

. rante o poder público. Como todos 
sabem, o novo instituto filia-se aos 
"!~Jrits" do direito anglo-norte-ame
nca~o e _ao _rf!CUTSO de amparo de' ga
rc,n~ ~zviduais, do' art. 107 da 
Constztmçao do Méxi.co. 

o projoeto, porém, atribui ao man
<ia.do d~ ~nça tal amplitude que 
o levara a aoranger relações de ordem 
P~ente privada, eis que se au
tor.I.Za o uso da medida protetora -
~~qual Jôr o responsável pela ilega-
L e. 

Não parece aconselhável desnaturar 
por· êste modo, estendendo-lhe o al
cance a terreno onde existem remé
dios especificas de igual eficác:a para 
tute!ar direitos líqUidos e certos ao 
dominio exclusivo do direito priVacto 
'lll2;~0 · o _ responsável pela violação 
J~di.ca nao a pratica no exercício, 
drr_eto ou delegado, do poder público. 
Alem de se não compa.decer com a 
boa técnica, a noVidad~ processual 
.n:d_undaria em panacéia que só ser
~ para ests.belecer confusão em 
:preJuízo da verdadeira fin.alidade do 
~nstituto: · · · 

Aqui · tam.bém a redação do projeto 
deixa mui<_, a desejar. 

Baste atentar para aquela "liber
dade de ir .e Vir", em vez de liberdade 
de locomoção, libe.rd.ad~ qu.e inclui 
como seu primeiro elemento precisa
mente o jus manendi. • • Sem falar na 
redunciânciiJ. cio último período, cuja 
inut:lida.de já se atribui ao mandado. 

A emenda ao § 29 visa restabelecer 
o conceito primitivo adotado pela 
Constituição de 1934, omitnndo-se a 
referência às · formali<da.des do pro
cesso, por desnecessári..a, visto se tra
tar agora de manter, ao lado do ha
beas-corpus, uma garantia já intro
dUZi:da. e praticada em nosso meio. 

Rio à.e Janeiro, · 14 de junho de 
1946. - Crepory Franco. - Odilon 
Soares. - Castelo Branco. - Luiz 
Carvalho. - Hugo Loureiro. 

N.0 1. 087 

Art. 159: 

Acrescente-se: 
"Fica. assegur3ido, no espiri·to da 

lei e sua r~da.ção, sem quaisquer ou
tras exigências, o ingresso de qual
quer cida.dão, sem distinção de cõr, 
n.as carreiras, Diplomática, Mlli!;alr 
(Escola Naval, de Guerra e Ae<ro
náutica) e Civil. 

Justificação 

A presente emtmda que apresentá
mos a.o plenário, ainda. reflete a 
existência do p:r>econceito de côr, no 
Brasil, fla.gelo social que esta As.:. 
sembléia ~m o dever patriótico de 
combatê-lo, · legjslando sinceramente . 
em favor dos interês.se coletivos do 
povo brasileiro, assegurando a to
dos os cidadãos o dir~ito de serem 
oficiais do Exército, da Marinha de 
Guerra, da Aeronáutica e também 
os cargos d-e Ministros de Esta.do, 
Prefeitos., GoveTnadores, Membros d.e 
Embaixadas, em qualquer par·te do 
Mundo, Ps.rlamentares, Chefes de 
Policia, de Ga·binetes, em fim, quais
quer funções públicas, quer internas 
ou extern·as. 

Incoerente é o flagrante descaso 
em que se ·encontram os negros e 
mestiços do Brasil e ninguém pode 
n-egar, o impedlho anti-patriótico e 
até desumano de poderem envergar 
os galões militares, ou enverga:rem 
os fa..ndões ·de represen·tação diplo
mática, como ·se a cõr, determinasse 
qua~uer sentimentos, ou qualidad-es 
infmores. . 

Bem o inverso, acaba de nos dar 
um grande exemplo a última guerra. 
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na. qual se confundiram, de, a:rmas 
na mão, ou nos comandos, homens 
de tôdas as :raças. · ,. 

O estoicismo, a bravura, a cora
gem e a .in1ieügência . dos e+..iopes, 
marcaram sem dúvida, o alto valor 
de sua · mça., quando da invasão de 
sua Pátria.· 

E ·é ainda na Faculdade 
reito de Paris, que tem 
como catedrático, uma das 
inteligências daquele povo. 

de Di
assento 
grandes 

E por mais que se queitra negar 
a existência do preconceito de côr, 
êle aí está bem vivo, atrofiando uma · 
raça digna e merecedora da maior 
consideração. . 

A Assembléia ai»."oVando e s t E 
emenda, ·terá, apellas, cumprido o seu 
dever. 

SaiG. das Sessões, 17 de junho de 
· 1946. Hamilton Nogueira. 

Gilberto Freyre. - José de Borba. 
Domingos Velasco. ·Nestor 

Duarte. Dolor de Andrade. -
Paulo Sarasate. - Aureliano Leite. 
- Plínio Barreto. - Prado Kelly. 

N. 0 1.083 

Ao a.rt. 159, § 7 o. 
Acrescente-Se: 
"Salvo o caso previsto no artigo 

182, § 2. 0 n. 0 I". 

Justificação 

Desde que o estado de sítio au
toriza· a censura à correspondência, 
o funcionátio enca.."Tegado dela. deve 
ficar isento da respoosabilidade de
cretada no art. 159, § 7. 0 • 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. .....: Altino Arantes. - Sousa 
LeáD. Mário Brant. - Toledo 
Pisa. 

N.0 i.089 

Ar.t. 159. 
"Todos os brasileiros, são iguais pe

rante a lei". 
Acrescente-se: 
"Sem distin;ção de raça e de cêr". 

Justificação 

A extinção da escravatura no Bra
sil, não colocou os elementos afro-bra
sileiros em posição econômica capaz 
de acompanhar a evolução social-po
lítica ãe todos os brasileiros, dai o 
estado .atual de infe:rior!dade· social 
em que se encontram os negros e mes
tiços do Pais, em relação aos de <>U
tras nações civilizadas, como sejam 

Estados Unidos àa América do Norte, 
França, etc: 

Haja visto o czue ocorre comumen-. 
te entre nós, testemunhas, de que 'é 
fato notório a existência do precon
ceito de cõr, que não é somente devido· 
a posição econômica, mas obedece às 
cond:ções gerais da raça no estado 
paupérrimo em que se encontra. 
. Podemos sem enfâse, afirmar que :a. 
palavra miséria, muitas vezes é sinô
nimo de crime. 
· O negro na miséria está fatalmente 

no caminho da deliqü,ência, elevá-lo 
econômicamente, signif:ca proporcio
nar os meios culturais, confortável· 
ambiente social, enfim, acabar com o 
crime proveniente da miséria. 

O preconceito· de côr no· Brasil, é 
uma triste realidade, na nossa Mari
nha de Guerra, principalmente na.. 
Escola Naval, de Aeronáutica, do 
Exército, da carreira Diplomátka, co
mércio, Teatro, meio bancário, colé
gios religiosos ou não,: até mesmo nl> 
funciona:t:smo público, em geral, no 
que se refere a funções de representa
ção. 

São estas as maiores raZões e cau
sas, que levam aos negros e mestiÇos 
o compl:exo de inferioridade, imposs.!
bilitando a raça, de irmanar-se no alto 
ambiente social da Pátria, em todos 
os seus setores, ~ternos ou externos e 
criando mesmo, uma flagrante dife
renciaçãO entre filhos da mesma. ter
Ira, com cs mesmos cos.tumes, sujeitos 
<àl9 mesmas leis, com as mesmas obri
gações, mas, nem sempre com os 
mesmoo diretos. 

Inegável é reconhecer e proclamar, 
sem :reservas, que hé 446 anos, a eco
nomia pública nacional, deve a. sua 
estruturação fundamental e o seu 
:justo dese;n,volveimento ao braço do 
·h~mem <ia senzala. 

Citando os Estaidoo Unidos, levou
nos uma legítima intenção de que lá., 
os negzos gO'Lando na maioria de um 
'bem estar e>cor.ômico 'conseguiram 
uma cultura de gra.nde respeito, pa
n isto basta conhecer vá.Tios escri
tores negros e daí serem chamados 
:a .desellllJ,)e'nhs:r funçlõas a:elev.antes 
lnon Parlamento, no G<lvêrno, · no 

-Exército, na Marinha, A-eronáutica 
e Diplomacia. · 

Na França, o negro goza d.e ·todos 
os direitos sociais, como uni~l-. 
mente, .os homens gozam do direito 
da NatU1"eza. 
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Lã. o ne~g sem ·as titânicas lutas 
raciais dos Estados Unidos, alcança 
a sua justa :posição de homem social
política· e econômico. 

E' p:reclro que isto oco.r.ra em nossa 
Pátria. e ~a taamto, auresentamos 
ao plenário esta emenda, que encer
l'a o maior e mais digno sentimento 
d~ respeito. à dignidade humana. 
~te é o ún!co. itinerário pa:ra se 

.extinguir definitivamente o precon
ceito de cô:r, inntegrando a. oobre e 
'T..ril raça nega-a, dentro da' ÚIIlica 
Pátria - o Brasil. 

Sala das Sessões, 17 de iunho de-
1946. - ,Ma.nu.ez ·Benício For.tenezze. 
-José Borba.. - Aureliano Leite. -

Plínio Barreto. - Antenor Bogéa.. -

N.0 '1.090 

Redija-se da forrr>_a. seguinte o § 4.0 , 

do ·art. 159: 
"Nenhuma relação de direito po

dere ser excluída da apreciação do 
poder judiciário. " 

Justificação 

A expressão d<. projeto; nenhuma 
violação de direito. tem .sentido me
nos amplo que a sugerida. Através 
ação declaratória, por exemplo, não 
se pleiteia sôbre violação .de direito, 
mas se pede o reconhecimento ou a 
nomeação duma relação juxidica. 

Ora, se o intuito do texto é devol
ver ao poder judiciário o exame de 
tudo que seja controvérsia juridica, 
contenda, demanda, etc., melhor será 
redigi-lo ecomo está na emenda. 

Sala das Sessões. em .17 de junho 
de 1946. - Caté FiT:ho. 

N.0 1.~1 

Ao art. 159, § 5. 0 - Acrescente-se._ 
depois da cláusula. 

"E' assegurado o direito de respos
ta", mais o seguinte: 

"como o recurso judicial da lei". 
Justificação 

I - Desde a lei Adolfo Gordo, de 
1923, a- primeira., Ci ue regulou a liiber
dade de imprensa no pais, existe o 
direito de resposta, que, se o jornalis
ta recusar, é decreta1a pelo Juiz com
petente sob a sanção de multa diá
ria até a: efetiva inserção. 

II - Maz tanto na Lei de 1923, 
Cluanto na de 1934, ainda vigente, não 
se. estabeleceu recurso do jornal con
tra o -despacho, que o obriga à. inser
ç-ao. Isso ocorre apenas na imita
ção brasileira, como se pode verifl.-

. 
car na obra clássica de BarbieT 
"Code de ls Presse", sabido que o nos
so legislador se inspirou, quanto ao 
resto, no direito francês sôbre o as
sunto. 

m - Os repositórios de jurispru
dência, notadamente a "Revista dos 
Tribunais", de São Paulo, recolhe
ram ca...<:Os de tão estridente iniqui
dade por parte de juizes, ao can
denarem jornais à publicação de res
postas impertinentes e contrárias ao 

. espírito da lei - restabelecimento da 
verdade apenas e não -direito ·a não 
ser criticado em têrmos não injurio
sos · - que concederam às respecti
vas emprêsas mandado de segurança 
à falta de outro remédio Iegal. 

IV - Admitido pelo projeto que 
a liberdade de manifestação do pen
samento é principio fundamental para 
sObrevivência do regime democrático 
convém resguardá-la, constitucional
mente ao mesmo tempo, do. êrro ju
diciário, na medida do possivel, já. 
que o legislador ordinário se revelou 
incapaz de fazê-lo nestes 23 anos. 

Palácio Tiradentes, em 12 de junho 
de 1946 - Aliomar Baleeiro. - Rui 
Santos. - Luiz Vianna.. 

N.0 1.092 

Ao art. 159, § 37 - Transfira-se 
o 'dispositivo para o Titulo IV (0=
ganização Financeira) Capitulo I,_ Se
ção I, incorporando-se o seu con
teúdo ao do art. 127, inciso I, como 
estava no ante-projeto da stibcomis-
são. 

Justificação 
I - O Projeto, segundo se lê cla

ramente dos debates taquigrafados, 
consagrou dois princípios: a) nenhum 
tributo será criado nem majorado 
sem lei especial que o determine ex.;. 
uressamente; b) além dessa decreta
êão por lei. especial, a arrecadação, 
ém qualquer exercício, não se fará 
sem autorização expressa na lei or
çamentária respectiva. 

Dai o sistema: a lei eSJ)ecial cria 
o impêsto, cu o majora; o orçamento 
condiciona. a sua cobrança em cada 
exercício. Nem -outra coisa é o or
çameuto da receita, do pon~ de ~s
ta jurídico, senão um auto-conduçao. 
(Jéze: "Le Budget", 1922, -páginas 
24 25). Não é lei no sentido mate
riá.l, isto é.' ato-regra.. Quando muito 
o se."'á no sentido formal. 
II - Foi êsse o pensamento vence

dor na Comissão por apreciável maio
·r...s. A redação rebelou-se. contra isso 
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e partiu em ao1s o dispositivo, ense
jando dúvidas de conseqüências pra
ticas. 

Como está, poderá o aplicador en
tende::- qu-2 a lei de orçamento é tam
bém aquela. !ei de que trat-.s o artigo 
159, § 37, .quando inteiramente outro 
foi o pensamento da Comissão, ven
cido, ao que me lembro, ape:r;ms o Se-; 
nhor Deputado Capanema. 

E" de restabelecer-se, pois, o texto 
uno como se lê no projeto da sub
comissão. Note-se qu-e na Constitui
ção de 1934 o princípio da legalidade 
do impôsto está contido no art. 17, 
inciso VII e não na Declaração de Di
reitos. 

Palácio Tiradentes, em 12 de junho 
de 1946. Aliomar Baleeiro. - Rui 
Sa.ntos. João Mendes. Luiz 
Vianna. 

N. 0 1.093 

Art. 159, § 11. . 
"0 .casamento será civil, e gratuita 

sua celebraÇão. 
Redija-Se assim o artigo 159, § 11: 
O casamento religioso equivalerá 

ao ca.samento civil, desde ·que se ob
sel'Vem os impedimentos legais dês
te, .e seja,- a requ,erimento do cele
brante, ou de qualquer · interessado, 
inScrito no registro civil, doo.tro do 
prazo de 90 dias. O registro é gra
tuito e obrigatório". 

Justificação 

A dete:rmina,ção ou fixação do pra
zo para o· registro evitará que éste 
não se faça ou seja .retardado, tra
zendo, assim, perturbação social. na 
organização da família, e muito 
principalmente no direito de pro
priedade e de sucessão. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 
1946. - Alfredo Sá 

N.c 1.094 

:A...-t. 150 . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .................... ... 
§ :33. A lei pena.! regulará a indi

vi.dualização da pena e terá efeito re
troativo sempre que beneficiar o réu. 

Justificação 
E' preciso acrescentar aos princípios 

sôbre a lei penal, estabelecidos pelo 
Projeto, o preceito dominante no di
reito m.Odemo: o da individualização 
da pena. 

Não só a verdadeira ;illstiça como a 
defesa social estão dependentes dêsse 
preceito . 

Sala das Sessões, 17 de Junho d~ 
1946. - José Maria Allimim. - Be- · 
nedito Valadares. -Hermes Lima. 
Nestor Duarteó -Gilberto Freyre. -
Israel Pinheiro. - Pedro Vergara. -
MigueZ Couto Fi!ho. -Café Filho. -
11-!ilto'TJ- Campos. - Juscelino Kubits
chek. - Hamilton Nogueira. - Du
que Mesquita. - José Augusto. -
Adroaldo Costa. - OZyntho Fonseca. 
- Joá.<J Henrique. - Bias Fortes. -
José Monteiro de Castro. - Dario 
Cardoso. - Ammido Fontes. - Gus
tavo Capanema. - Christiano Ma
chado. - P. Dutra. - Alfredo Sá. 
- Celso Machado. '- Ferreira de 
SousrL. 

N. 0 1.095 

Substitua-se o § 25 do axt. 159 do 
!Projeto pelo seguin.te: 

"Ninguém será prêso senão em fla
grante ddito,- 'OU por Ol"dem e.scrita 
da. autoridade competente, nos casos 
ex:pressos em Lei". 

Justificação 

Esta é a sábia di59<Jsição das, 
Constituições de 1891 e 1934. 

O projeto inovou: "nem revista::io 
em público, sob pretexto de busca· ou 
alJ>reensão de armas, S'alvo ém ato de 
ca!I)tW:a de cr:iminoso. Flora .. désses 
casos, a.quêle que ordenar o:u exe
cutar a pri<São ou busca perderá o 
pôsto, cn:rgo ou função, com inhabi
lita.çáo, por cinco anos, para o ser
viçO público. Se a infração se- pra
lticar contra o e:x:ercíeio do alistamen
to ou do voto ,aplicar-~-ão. além das 
penas mencionadas, as prescritas: na 
lei e1eitOial". , 

O simples enunciad(' da inovação 
basta para concluiT'-se: Está. a Poli
cia, em face do dispositivo examina
do, proibida de exercitar a sua fun
ção precípua - a preventiva. Ar
mem-se os. desordeiroo, pr.eparem-se 
iPaira os assaltos, as de:,predações, os 
crimes; desfilem à face dz. Polícia, 
esta não os pode revistar, muitome
nos deter pa-ra averiguações, 'OJI. para 
obstar a consumação do delito. A 
missão das autoridades policiais fi
caiâ reduzida a prender crimin<lSOs, 
em fla.,"'i'ante, ou. capturá-los oo:1 
iCum'Orim.ento à ordens escritas emar 
oadâs cie outras autorida.a.es. 
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Há que reconhecer o ·poder de polí
cia, sem o qual não se conseguirá a 
ordem ![1\Íblica . 

O justo receio que êsse poder dege.. 
:1ere em exag·erado arbítrio, tem ori
en.taô.o o legislador brasileiro no sen
tido de não conferir à Policia o di~ 
!l"e-ito de que, tO:davia, elà. se utiliza, 
.em constante e flagrante desrespeito 
ao mandamento COnstitucionaL 

E tem foros de coisa julga,da Q 

slog:an: "Policia. é a.rbítrio". 
Resguarda,r os direitos dos cida

dãos com enérgicas !Sanções <lOOtra 
os abusos de autoridade; al"IIlar a 
Policia de pcdeNs que lhe wnrutam 
,legalmente, prevenir ou r~pri.mir o 
crime, eis a 'fórmula honeSta a que 
precisamos cnegar. 

Sa;Ia das Sessões, 17 de junho de 
1948. - JoãÓ Mendes. · 

N. 0 1.096 

.Acrescente-se um item ao a-.:t. 159: 
- "E' impenhoráv-el o aparelho de 

uso profissional, ·bem como a <peque
na propriedade". 

.,Justificação 

Parece que o dispositivo, em sua 
parrte inicial, já fêz parte da nossa 
legislação. ·o final é uma proteção 
constitucional ao pequeno lavrador, 
enleiado muitas vêzes pelo vizinho, 
gxa.nde proprietário. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
194~. - Rui Santos. 

N." 1. 097 

Redija-se assim o § 5.0 do art. 159: 

"E' livre ã manif-estação do pensa
mento, respondendo cada cidadão pe
los abusos que cometer." 

Justificação 

Há no dispositivo excesso de zêlo, 
bem como ridícula proib:ção. Ao 
abuso na manifestação do pensamento, 
em diversões públicas; afetando a. 
moralld&de e bons costumes, a so
ciedade moralizada responde com o 
não comparecimento; a proibição do 
al}onimato . de que cuida o projeto, 
nao se obtém em texto legal, m~ com 
edu-cação. 

Saia das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Ruy Santos. 

N.0 1.098 

Acrescente-se o seguinte item ao 
art. 159: ., 

- Em nenhum executivo :fiscal, as 
custas judiciárias poderão exceder do 
<iôbro do débito inicial. 

Justificação 

Já vi mais de um.s. pequena pro
priedade ir à praça, para a cobrança 
<l.e custas de exeeutivo ridículo, ini
cialmente. Uma simples persegu~çã.o 
política pode fazer oom que o pe
queno lavrador perca sua roç~. 

Sala das Sessões, 17 de · junhOo de 
1945. - Ruy Santos. 

N.0 1.099 
Redija-se assim o § 44 do a=t. 159: 
- Nenhum Juiz deixará de sen-. 

tenciar, por motivo de omissão na. 
lei ou alegando suspeição. No pri
meiro caso, decidirá ppr analogia, 
pelos princ:ipios gerais de direito ·ou 
por equidade. 

' Justificação 
O pai não alega suspeição, ·ao jul

gar, em casa, o filho, por ato prati
cado: castiga-o em sentença irrecor
rível. A alegação de suspeição de que 
muito Juiz se serve, não passa de 
aViso ao colega que o vai substituir, 
que tem intexêsse na causa .. Depois, 
a parte não terá seu direito -verifi
cado, já que há recurso. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. 

N.c 1.100 

Art .. 159, § 21. 
A·crescente-se in fine: 
A propriedade terá o conteúdo e 

limites que forem fixa.dos em lei. 
.Justificação 

O aditamento proposto impõe-se por 
fôtç:a ds.s limitações que sofre a pro
pnedade nos casos, c!e que cogita o 
artigo 164. · · 

O legi.sla.dor ordinário terá de de
terminar o conteúdo e limites & nro
priedade,_ para qu!l realmente fiquem 
ass~ur~os. em tõda a sua plenitude. 
os dire1tos sociais, resguardados pela 
ConstitUição. 

Saia das Sessões, 17 de junho de 
1946 .. - Alencar Araripe. 

N.0 1.10:1 

Ao a;rt. 158. § 8.0 - Acr>escen.te
se - Em nenhum caso poderá reco
lher-se edição de livros e periódicos oo 
decretar-se a suspensão de sua Cir
culação, senão em virtude de senten
ça juà:ici_al, nos têrmos e pela forma. 
que a lei prescrever. 
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Justificação 

o dir-eito conferido a cz.da cidad5.o 
<le emitir sem restrições suas idéias 
e opiniões tem nas democracias a s~a 
expressão culmi.'lante na liberdade ~e 
imprensa. Todo limite, q<re !J1.e f?r 
imposto em defesa da CQletlvldaae, 
d~ve ser cercad'o de cuidados parti
culares e especiais. 

o art. 159, § 8.0 , como está redigi
do, poderá dar l}lga;r a medid!'ts de 
arbit..>io e prepotenc1a contra Jorna
listas e editores, que não goz.e!D daª 
graças do Govêrno. As exceço=s de 
que cogita o texto, d-evem- se:r con
fiadas, segundo o c!itério da em~nda, 
ao Poder Judiciário, para cuja atua
cão será votada lei ordinária, arman
do-o de m~ios rápidos e eficazes para 
a defesa dos interê.sses cole-tivos. 

Sala da Assembléia Nadonal cons
tituinte, e!n 14 d·e junho de 1946. -
Olavo Oliveira. - Campos Vergal. -

Deodoro Mendonça. - Café Filho. -
José Alves Linhares. - Stenio Gomes. 
- João Nogueira Adeoãato. - Th&J
dulo Albuquerque. 

N.0 1.102 

No art. 159, § n: 
Substitua-se, a partir de "impedi

mentes legais deste", exclusive, o que 
est2. pelo seguinte': "e se habilitem os 
nubentes perante a. autoridade judi
ciária, com inscrição, gratuita e obri
gatória, no registro civil, sob fiscali
zação da mesma autorlciadeu. 

Justificativa 

rio de habilitação dos futuros conju
ges é feito perante o magistrado. De
cidindo êste, de acôrdo unicamente 
com os preceitos da lei civil, e à luz 
ezclusiva desta verificado não haver 
nenhum impedimento, poderá, então, 
o ato, meãiante prova de habilitação_ 
fornecida ou determinada pela. auto
ridade judíciária, ser celebrado pelo 
ministro religioso, que a esta parte 
externa e cerimonial, de ritual e· de fé 
limitará. sua interferência. 

Haverá t:ma solução eclética e mix
ta, em que a celebração matrimonial 
própriamente díto, o ato exterior e 
solene, de larga dignificação social e 
nobre sentido espiritual, se fará as 
bencões do credo religioso dos nuben
tes,· assim plenamente ·satisfeito,: en
quanto a parte processual, intrínseca, 
relati>·a à situação legal dos futuros 
conjuges, será _apreciada pelo poder 
civil. Uma moderna e ajustada apli
cação da sábia fórmula. do divino Na
zareno: A DeÍls o que é de Deus, a 
César o que é de César. 

Quanto ao registro do casamento, 
para garantia de sua validez e segu
rança dos direitos dos conjuges e dos 
set:S filhos, e mesmo, eventualmente, 
de -terceiros, a emenda mostre-se ce
cessàriamente cautelosa, determinan
do a sua absoluta e rigorosa obriga
toriedade, sob o contrôle vigilante e 
autorizado do próprio magi.strad·"· 
Não se confia a sua iniciativa e fis-

A presente emenda visa - e conse- calização, como faz . o projeto, ao sa-
gue, a nosso vêr -. remover todos os cerdote e às partes, muitas veses pas-
inconvenientes que pode apresentar o síveís de descuidos e esquecimentos, 
casamento religioso com efeito civil mas quem tem apenas o desígnio, es-

. quando o legislador, comum ou cons- clarecido e imparcial, de cumprh- e-
titucional, não o cerca das cautems. fazer cumprir a lei do Estado. 
e :!ormalidades necessárias ·a que se Sem falsa jactância, pensamos e 
não torne êle contrário ·à ordem juri- afirmamos que a. emenda oferece tC' · 
dica e social do Estado, falhando, as- das as vantagens do casamento reli-
sim, aos seus verdadeiros e levados gioso com efeito civil sem os incon-
objetivos que é, assegurada a liberda- venientes e riscos que êle apresenta, 
de religiosa, fazer observar e cum- quando o legislador não cuida de con-
prir os preceitos bâsicos do Código ciliar as elevadas exigências da !é 
Civll relativos ao matrimônio e dar com ós imperativos supremos do in-
a indispensável garantia aos filhos terêsse social. · 
do casal. Sala das Sessões da Assembléis. 

· PelP nossa emenda, que representa. Constituinte, em 17 de junho de 1946 
apenas, não inovação ou criação nos- - Lameira Bittencourt. - Maga.lJtãés 
sa, mas simples restauração ou revi- Bara:ta. - Nelson Pari.jós. - 'João 
goração da lei enstente no passado Botelho. -Alvaro Adolplto. - Du.a..s--

regimem, todo o processo preparató- te d'Oliveira. ·· 
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N. 0 1.103 

DOS DIREITOS :INDIVIDUAIS 

ATt. 159 - § 21 - "E' garantido 
o dir·eito de propriedade salvo a, de-' 
sap:ropriação :por nec~idooe ou uti
lidade pública, mediante prévia e 
justa indenização em dinheiro''. 
<Está ;no Brojeto) . 

Suprima-se - "em àinheiro". 
Justificação 

Pedimos a supressão das palavras 
"em dinheiro", porque o poder pú
blico pcderá, €lll alguns casos, fazer 
a pe;m1uta de uma gl-eba de terras, 
ou de um prédio urbano, por outro, 
desde que sejam de valor equivalen
tes. :a:av·endo acôrdo e11tre as partes, 
pode ser feita a desapropriação de 
coisa útil ou necessár:ia; com a in
denização que não seja obrigatOria
mente em dinheiro. 

Ademais, <a exoressão "indeniza-. 
çá.o" em regra, é-havida como repa
ração ou ·compensação em dinheiro, 
no sentido jurídico ... Na Constituição 
de 1891, · os constituintes usaram da 
forma. "indenização prévia", tão sõ
mente (art. 72 2 17). E na de 1934:: 
"'Prévia e justa indenização" (arti
go 113 § 17). Assim sendo, acredi
tamos que mereça acolhida · a pre
sente emenda. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1S46. - Dolor de Andrade. 

N.0 1.104 

Dos D:mEITOS lDIVIDUAIS 

Art. 159 § 22 - "Os inventos indus
triais pertencem a.os seus autores acs 
quais a lei garantirá privilegio tempo
rário. Corceder-lhes·-â a lei justo 
prêmio, se a vulgarização convier à 
coletividade. (Está no Projeto) . 

Substitua-se, pela seguinte redação: 
§ 22 - "Os inventos industriais per

tencem aos seus autores, aos quais a 
lei. garantirá privilégio temporári9, ou 
lhes concederá justo prêmio, em ca
sos excepcionais." 

Justificação 
Estamos de acôrdo ·com o preceito. 

Mas, não admitimos as duas modalida
des, nó mesmo caso - "privilégio e 
prêmio" - como se deduz da redação 
adotada pelo Projeto. Neste ponto, es
tamos de acôrdo com a Constituição 
de 1.934 (art. 113 - n.0 18), que ;;e
guiu o principio anteriorn1ente traçado 
pelo § 25 do art. 72, da primitiva cons
titUição repubfocana. 

Sala das Sessões, Rio, 17 de junho 
de 194:6. - DoZor de Andrade. 

N.0 1.105 

Dos DIREITOS lDIVIDUAIS 

Art. 159 - § 30 - "É assegurada 
aos acusados plena defesa, com todos 
os meios e recursos essenciais a ela, 
desde a nota de culpa, que, assinad~ 
pela autoridade competente, com os 
nomes do acusador e das testemunhas, 
será, em vinte e quatro horas, entregue 
ao preso." (Está no Projeto:) 

Substitua:-se, pela seguinte redação: 
§ 30 - "É assegurada aos acusados 

plena defesa, com ·todos os meios d~ 
provas e recursos, admiti!dos em lei, 
na instrução criminal, que será con
traditória, ficando a autoridade compe
tente obrig:>.da à entrega da nota de 
c.ulpa ao preso, no prazo de vinte e 
quatro horas, contado do ato da pri
são." 

J ustificacão 

...~o art. 72 § 16.0 da Coru.oituição de 
1891, já se adotava o mesmo princípio, 
com redação, mais ou menos, identica 
à do Projeto. Mas, a que ora formula
mos vai pouco além, fixando o contra
ditório na instrução e de acôrdo com 
o que se pratica, de modo uniforme, 
após a publicação do Código de Pro
cesso Penal, em vigor. -

Pois, em alguns Estados, pelo menos, 
antes disso, não era permitido aos 
acusados, na formação de culpa, o of~
recimento de testemunhas. Reco!T..am 
ao processo das justificações. Em: ver
da,de, nenhum, ó'll quase nenhum, va
lor se atribuia aos depoimentos colhi
dos por essa forma. 

Excluimos, após a nota de culpa, o 
detalhe que jUlgamos desnecessários -
"com os nomes do acusador e das tes-
temunhas." . 

Evidentemente, falando o preceito· 
em nota de culpa e €lil autoridade 
competente, claramim.te a resumida 
narrativa do facto delituoso se im
põe, com os nomes do acusa<l.or e das 
testemunhas. 

Finalmente, fixa.mos um detalhe 
que reputamos importante e que nos 
parece deva figurar no texto: "contado 
do ate da prisão", o prazo para s. en
trega da nota de culpa. 

Sala das Sessões, Rio, 17 de junho de 
1946. - Dolor de Andrade. 

N.O 1.106 

Ao art. 150: 

Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 160 - Os. estrangeiros goza

rão dos mesmos· direitos individuais 
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assegu.""S.dos aos brasileiros, salv.:> as 
restrições expressas nesta .Constitui
ção e as que a lei estabelecer para ga
rantia da ordem pública ou da s">gu
rança nacional. " 

Justificação 
Convém dar clareza ao dispo::;itivo 

e- maior revelo ao seu p_ensamento 
principal, que é o da igualdade entre 
nacionais e estrangeir~s no tocante 
aos direitos individuais, ressalvando
se apenas as limitações constant-=s da 
Carta e as que as necessidades li&. or
dem pública e da segurança na.;lonal 
venham a exigir do legislador ordi
nário. 

Rio, 16 de junho de. 1946. Daniel 
d.e Caroalho. 

N.0 1.107 

Ao § 35, do art. 164, in-fine. Re
dija-se assim: 

"Os atentados cometidos contra a.; 
obras e monumentos serão equ:para
dos aos perpetrados contra o patri
mônio nacional. " 

Justificação 

Equiparar atentados cometidos con
tra as "paizagens ou locais de parti
cular beleza aos atentados cometidos 
contra o patrimônio nacional, parec~ 
demasiado. Ou se classificam tais <o
cais dan<i~ ampla publicidade a lista. 
que os relacionam, o que . é pratica
mente impossível, ou isto não l:.e faz, 
e clnguem deve ser• punido ·-por ter 
atetado contra o que ignorava estar 
protegido por lei. A concepção da be
leza dos locais e da paizagem varia de 
individuo. Daí a injustiça. do mspo
sitivo. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 
1946. - José Bonijã.cio. - Dolor de 
Andrade - Aureliano Leite - ';.'oledo 
Cisal - Licugo Leite - Magalhães 
Pinto - Gabriel Passos Má7·io 
Brant. 

N. 0 1.108 

Ao art. 164, parágrafo 9, inciso m: 
Substitua-se s. palavra "a;rtigo" 

última do pa:rágra!o, por esta mes
ma, ou seja pela pala'Vl"a "pará.g.ra.
!o". 

Justificação 

O que pretende o legisladm- é as 
atribuições .do parágrafo sejam con
feridas aoo Estados. Nunca os do 
"a:rtigo" que são inúmeras, e tratam 

de matéria qtie não poder ser dele
gada. 

Sala. das Sessões, 6 de juDho de 
1946. - Emani Sátiro. 

N.O 1.109 

Artigo 164, § 24, n.0 m. 
A Constituição assegura. a pleni~ud.e 

dos seguintes direitos sooiais: . 
Participação ubrigatório- do trs.ba

lhador nos lucros das empresas. 
Substitua-se pelo seguinte: 
Criação de um impôsto social, qu?. 

atingirá. tôdas as peswas fisi.cas ou 
jurídicas, com renda superior a. um 
certo limite, a. se: fixado ein lei, para 
constituir um fundo dest'...nado à '!..lns · 
trução de "Vilas Operárias". com ca
sas de moradia, escolas, campos de es-
portes, .clubes e igrejas. , 

A lei criará um órgão que esta,.beteça 
um plano e, dentro dêle, aplique o 
produto do fundo social. 

Justificação 

Foi feita da tribuna, em Sessão d; 
14 de junho de 1046. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Glycerio Ales. Israel f>z-
nheiro. 

N.0 1-.110 

1) onde convier: 
Artigo E'. dever primordial e im

perativo dos Governos, promover. por 
todos os meios idôneos, o levantamen.
to do nível educacional das popula
ções brasileiras. 

§ Todos os anos os Presidentes üa 
República e dos Estados, em menss
gem as respectivas Assembléias, da.-.:-ão 
conta, especialmente, do que haverem 
re&lizados em .:>bediência a êste .u-
tigo. 

Justificação 
Setenta por cento da populaçãc 

brasielira são cons"..ituídos pelas tn2.S
sas que, a. margem de tôàs Iegis12.çã.o 
social, vegetam, no mais baixo .a.;ve:!. 
devida, pelo nosso "hiterland" sem ~ 
núclma assistência, andrajosas, t:nise
Iáveis; corroides nelas vermin.ooas e 
pela miséria, num- aspecto tal, que se 
torna verdadeira vergonha nactona! 
Essa percentagem tende a c..-escez de 
vez que a mutiplicação, apesar de de
vasta<ia pelas enden:ú.ss, é· muito -nais 
acentuada. nelas que nas res"..an.tes 
Não há pois problema nacional ma:s 
urgente e humano que a. rec~. 
dêsses :filhos abl:l.ll.donados para" s. 9!"'>
duçã.o e en,ors.decimento nacionais. 
1946. - Jales,Ma.c1uuio. Ma.ga.-
Zltães Pinto. 
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N. 0 1.111 

2) Onde convier: 
~-tigo ou pa.rágra.fo. o ensino pri

mário terá. por base os preceitos con
ducentes a. sa:úde, principalmente 
pela educação higiênica e alimentax 
eo~m~ooserá~Mo~ 
êsse mistér. 

3) Artigo. .Anua~te a União 
aplica.rá nunca menos de .15% e os 
Estados e os Mllllicip.ios nunca me
nos de 2(}% da renda resultante dos 
impostos, na. manutenção aperfeiçoa
mento e desenvolvimento das vias de 
transportes terrestres, fluviais e aé
reas, nas suas respectivas esferas de · 
aÇão.· 

4) Artigo ou parágra.fo. A União 
os Estados e os Municipios terão 
obrigatõrlam€!:lte, no seu qua.dro ad
ministrativo, mn órgão para orientar 
e increme!ltar as vias de t..'"3JlSPOrte 
em tõdas as suas modalidades. 

JustifiCação ãêsses três artigos 
Reconhecida, como o não poderá 

deixar de ser, a abSoluta necessidade 
do levantamento educacional de nos.: 
sa gente e da nossa produção, os três 
artigos anteriores dispensam maiores 
justificativas pois, evid-entemente, 
são condecentes a realização dessas 
duas supremas necessidades nacio
nais. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
1946. -. JaZes Machado. - Maga
Zhii.es Pinto. 

N. 0 1.Ú2 

5) Onrle convier: 
A..">tigo: -. A lei assegurará. às zonas 

rurais a· sua contemplação na dist..'"i.
buição das obras e i:::stituiçÕ"'...s de ca
ráter beneficiente, educacional e de 
saúrle. 

§ ·- Na localização dessas obras le
var-se-á em conta a densidade demo
gráfica e o potenci2.1 econômico da 
zona. 

J11.Sfijicação 

A distribUição das instituições e 
ob.""aS de benefido social nelas zonas 
rurais de maiores possibilidades eco
nômicas não só concorre p~'"a a edu
cação e saúde daqueles que mais delas 
precisam, como evita o adensamento 
pernicioso e perigoso de grandes mas
sas proletá.tias em tômo dos grandes 
.centros onde fiC2!D. à mereê de pertur
bações extremistas e dissolventes, em 

:prejuízo de nosso traball1o e da nossa 
:produção agrlcola. O panorama oue 
atravessamos. :para aqueles que medi
tam no futuro da pátria, dá bem uma 
idéia <lo mal que a política opo>.ta nos 
tem proporcionado. · 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
194. - Jalles Machado. 

N. 0 1.113 
5) Onde convier: 
Artigo: - E' vedado aos governos o 

estabelecimento de qualquer controle 
e<:<>nômico que .suprima os efeitos da 

-lei econômica "da oferta e da pro-
cura", salvo nos períodos de guerra, 
de extrema escassez, ou de exceden-
tes gravosos. · 

7) § - Mesmo nos períodos excepcio 
nais, dêste artigo, <J contrôle não po- . 
derá alterar. a justa· relação de prêço 
nas trocas entre as zonas rurais e os 
centros industriais. 

Justifica.ção , 

A lição da ):"Uina a que a ditadura 
levou a nossa lavoura com o seu .de
rigismo econômico, através da Coor
denação da "mobilização econõnnca e 
os diversos institutos e autarquias, ta
be.!ando arbitrária e unilateralmente 
os seus produtos, criando e estimulando 
essa absürda disparida1ie de preços 
entre a produção agrícola. e industrial, 
não pode ser desprezada pela consti
tuinte. Mormente quando chegámos à 
conclusão de que essa disparidade, 
criada artificialmente, é a-- causa ·do 
despovoamento dos noss<Js campos, da 
q11-eda de produção de gêneros alimen
tícios e do adensamento desproporcio
nado do . proletariado em tôrno dos 
grandes centros, expondo-o às fermen
tacões de caráter soc1al, que já come
çaram a preocupar a todos quantos 
estão de fatos ·interessados no resta
beleCimento das instituições democráti_ 
cas. l!:sse dispositivo, no campo da 
ordem econômica e social, é, a meu 
ver, o mais imprescendivel e urgente. 
Eliminemos com êle a principal fol!
te de agitação a que, governos inep
tos, nos poderão levar. O exemplo da 
ditadura Getuliana é muito recente 
para que o . esqueçamos. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
1946. - Jalles Machado. Arthur 
Bernarã.es. 

N.O 1.114 

21) Nos §§ 19 e 21 do art. 164 subs
tituir a palavra "dez" 

pela palavra 
"vinte•:. 
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Justificação . . 
Dez hectares é área que nem dá, 

pelas nossas culturas usuais pa.ra c 
posseiro ter sua moradia e plantar o 
de que precisa para o sustento de tima 
famllia numerosa e garantir a sua 
senidão de água. Portanto, num e 
noutro parágrafo deve ficar assegu-

- rada ao posseiro uma área mínima de 
vinte hectares. . 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
1946. - Jalles Machado. - Magalhães. 
Duarte. 

N. 0 1.115 

22) 1} Suprimir o § 23 do art. 164. 
Justificação 

E' tão v~go que· não se vê como 
J;X)ssa ser mvocado em benefício de 
alguém. Nã<> deve pois constar na lei 
constitucional. . 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
1946. - Jalles Macltq.li.o. 

N.0 1.116 

23) Redigir o. inciso I § 24 do artigo 
164 com o segmnte sentido mais pcre-
ciso: · ' 

I - Para idêntica. tarefa de traba
lho, no mesmo departamento ou re
partição_ a :remuneração será idêntica 
pa:ra todos. · 

Justificação 

Coll}O. es~ redigido poderâ gerar sé
ria duVIda na frase "um m.esmo tra·· 
balho" não se sabe se a ex:pressão "mes
mo" car~tel'i?- natureza ou quanti
dade. Alem disso poder-se-ia sem !i
mitação de espaço, entender que para 
o mesmo trabalho o .salário seria 
idêntico para todo o território nacio
nal, o que seria absurdo. 

Sala das Sessões, 10-8-46. - Jalles 
Machado. - Magalhães Pinto. 

N.0 1.117. 

24) Redigir o inciso do § 24 do ar
tigo 164 com o seguinte sentido mais 
preciso: ' 

II - A lei regulará as condições de 
trabalho, e o salário mfnlmo de acôr
<io com as peculiandades regionais, 
tendo em Vista ô levantamento nro
gressivo do nivel de vida dos trâba
ihadores e o equitativo fortalecimen
to econômico da entidade a que se 
prestam serviço. 

.Justificação --
Como está. redigido não atende as 

realldades brasileiras. O nível de. vida 

at::-avessamos, para aquêles que me
ditam no fut~o da pátria, dá bem uma 
idéia do mal que a politica o"OOsta nos 
tem proporcionado. · · 

Sala das Sessões, 16 de junho. de 
1946. - Jalles Machado. 

N.0 1.118 

25) Dar c seguinte sentido ao 
inciso IV do § 24 do artigo 164: 

VI - Entidade alguma poderá exi .. 
gir mais de 8 horas de trabalha. dos 
seus empregados. 

Justificação 

A limitação absoluta a 8 horas, do 
tempo de tra-balho é absolutamente 
contrário aos interesses públicos e pri
va<l.os. Há trabalhos que por sua natu
reza podem ser prolongados por mais 
tempo sem inconveniente- algum, fi
sico ou biológico. Há. os trabalhos do 
próprio trabalhador. Há os trabalhos 
urgentes de interêsses partiCUlares ou 
públicos. Há. os momentos de falta de 
braços e necessidade de produção, co-
mo o atual. _ 

Como já disse, a lei de 8 horas não 
atingiu os trabalhadores rurais. Se 
fosse imposta, nas circunstâncias 
atuais, a queda. de produção seria ime
diata. Essa lei se justifica em países 
onde há falta de trabalho-e excesso 
de tra.balhadore.S, com finalidade de 
dar trabalho ao maior número. Para 
o Brasil seria uma dessas transplan
tações exóticas de que tem sido tão 
rica ..a nossa legislação. Não devemos 
suprimir a liberdade dos brasileiros 
trabalharem e produzirem desde que 
não baja inconveniente para a saúde. 
A elevação de nosso nível de vida está. 
ligada à nossa. produção e ao nosso 
consum.o. Como uois desejá-la se, por 
outro lado, cercêamos. as possibi.lida
des de ser ebtida? 

Sala das Sessões, 10-6-46. - Jalles 
Machado.- • 

N. 0 1.119 

26) Ao inciso XI · do . parágrafo 
2~ do artigo "!64 acreseentar: 

"por motivos irremovíveis" 
Justificação 

É evidente que só a.os desem:prega
dos oor motivos irremoviveis se ·de
verã ·assistência. Do contrário, com 
assistêncis. assegurada, os desempre
gados se mul.tiplicariam, sob qual
quer pretexto. 

Sala das Sessões, 10 de junho · de 
1S46. - Jalles Machado. 
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N. 0 1.120 

f-_c- Capitulo m: 

c. DIREITOS SOCIAIS 

Pa.rágrafo ao art. 164 - O uso 
t:s. Medicina e da Ei!t-ene é direito 
õ.e todos e sel"á proporcionado pelos 
pod~ns públicos. 

Justificação 

Têxto do discurso do autor, pre
nunciado da tribuna desta Assembléia 
a 2 de maio e publicado no Diário da 
Assembléia do dia seguinte, sôbre -
Democratização do uso da Medicina 
Social no BrasiL · 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1945. - Janduhy Carneiro. 

N.0 1.121-

Ao Capítulo , dos Direitos Sociais, 
acrescente-se, onde convier: 

Art. - O poder público providen
ciar2. a instituição de estabelecimen
tos de crédito especializado de am
:;;>a.r·o à. lavoura e pecuária nacionais. 

Justificação 

A la:voma e a pecuária do País an
dam sempre em çrise. Sem crédito 
e ·sujeita a explora.ções de interme
diários, a produção agro-pecuária 
vem de-crescendo de modc alarmante. 

O Banco do Brasil nãc, lhe dá as-
_.sJStencia efetiva, .e as tentativas, 

nesse sentido, redundam quase sem
pre em fracasso, como o caso da 
Carteira de Crédito Agrícola. 

:É necessário que a nova Constitui
ção estabeleça segura diretriz a res
peito de um assunto que L'lteressa 
tão de perto à economia nacional. 

Salas das Sessõ.es em 16 de ju
nho de 1946. G ale no Para
Pedro Ludovico. - Dario Cardoso.· 

Diógenes Magalhães. JoékJ 
d'Abre.t, Gercino de Pontes. - João 
H enr'.que. W ellington Brandão. 
- Israel Pinheiro. - José Varella. 
- Paulo Sarasate. - Guiherme Xa-
vier. -· José Fontes Roméro. - Ma
galhães Barata. - Roberto Glasser. 

Fernandes Telles. Walfredo 
Gurgel. - Jarbas Maranhão. - Do
lor de Andrade. - Vespasiano Mar
tins .. - Agricola de Barros. - Jor
ge ·Magalhães. - Alvaro Adolfo. -
N elscm Parijõs. · 

N. 0 1.122 

No art. 164, § 7. 0 , suprima-se o 
têrmo "histórico." 

Justificação 

"Custo histórico" é expressão usa
da. na algaravia estra:njeirada com 
que Ultimamente se maltratam entre 
nós os assuntos relacionados com os 
serviços públicos e sua execução. 

Não pode o tal "éusto histórico" 
merecer consagração coD.Stitucional. 
- Mario Masagão. - Plínio Barreto. 1 

N. 0 1.123 

No art. 164, § 9. 0 in principio, e 
seus n. 0s I e I!, suprima-se a refe
rência à "concessão. " 

JUstificação 

O aproveitamento das minas e da 
energia hidráulica depende de "au
torização . " 

"Autorização é o ato administra
tivo discricionário pelo qual ·se per
mite ao particular exercer atividade 
que a lei declara, salvo assentimento 
·da administração, proibida." (Vid~ 

"Natureza Jur:ídica da Concessão de 
Serviço Público", n. 0 8, e autores 
que ai citamos em nota 2) . 
. Para · aproveitamento das .minas e 
águas não se pode falar em "conces
são." 

A concessão é o· contrato de dir~
to público pelo qual· a administração 
transmite ao particular o encargo de 
fazer funcionar algum serviço pú
blico. 

Acidentalmente, para funcionamen
to de algum serviço público concedi
do, pode ser necessária a utilização 
de minas ou de energia hidráulica. 

Mas, nesse caso, o que haverá é 
"autorização:', a qual pode ser dada 

. no próprio contrato da concessão. 
Como está, o texto peca contra a 

técnica. rue cria uma novidade no 
direito UJ.J.iversal, qual seja a "conces
são", para... que alguém se utilize 
do que é seu! 

Não se pode confundir concessão 
com autorização. - Mario Masagão. 
- Plinio Barreto. 

N. 0 1.124 
No art. 164, redija-s.: o § 26 da. se

guinte forma: 
"E' reconhecido o direito de greve 

como faculdade de não trabalhar, 
sem impedir que outrem o faça. e 
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sem danificar a. proprie<ia.de do pa
trão. 

O texto como se acha, é perigoso, 
por consag;rar o direito de greve em 
têr:mo::; gerais, sem o definir, e por 
só admitir oue a lei o limite em fa
vor do bem- público. 

Jmídicamente, greve é o direito de 
oão trabalhar. Não envolve a facul
dade de impedi: que trabalhem 
aquêles que o desejarem. Também 
não env.olve a faculdade de danifi
car os meios de produção. 

Se a Constituição vai assegurax o 
direito de greve, de forma especial, -
·deve fazê-lo dando ao mesmo tem
po o seu conceito exato. - Mario 
Uasa.gíio. Plínio Barreto. 

N. 0 1.125 

Ao art. 164, § 3. 0 : 

"3. A União só poderá intervir 
na atividade econômica particular 
quando necessário suprir a sua insu
ficiência ou protegê-la. Essa inter
venção terá por limites os direitos 
fundamentais assegurados n e s t a 
Constituição. 

Justificação 

Protetor das pessoas e dos direi
tos, no interêsse geral da sociedade, 
o poder público é, por outro lado, o 
auxiliar da atividade particular, em 
razão da missão que é chamado 13. 
exercer na esfera da ordem eco
nômica, como a mais principal e efi
caz de suas fôrças. 

Por isso mesmo essa intervençã::J 
cumprirá ser sempre em caráter su
pletivo e assecilrató1·io da justiça, por 
maneira a moderar, temperar e equi
librar quer as iniciativas individuais, 
quer as coletivas, corrigindo-lhes as 
deficiências e os excessos. 

Legitima-se, assim, o interêsse do 
poder público no domínio-. econômico, 
uma vez circunscrita sua ação a uma 
terapêutica circunstancial e indiSpen
sável. 

De resto, o poder público e as as
sociações agirão sabiamente tôda a 
vez que intercederem na conformida
de do direito cristão, com tanta opor
tunidad~ evocado peles sumos Pon
tffices Leão XIII e Pio XI. 

Sala das Sessões, em 16 de junho · 
de 1946. - Graccho Cardoso. 

N ° 1.126 

DOS DnuaiOS SOCua5 

Art. 164 (ou on1ie convier) 
Acrescente-se: .:> 
"§ 40. A União,-os Estados e os Mu-

nicipios ·são oõrigados a reservar, até 
20 % dos empregos públicos; nas res
pectivas capitais, para os estudantes 
pobres, dmante o curso universitá
rio". 

Justificação 
Funda-se a nossa emenda na pro

teção à classe ur..iversitária pobre. 
Não é justo que estudantes, sobretudo 
de interior, não prossigam os _seus es-· 
tudos nas Escolas Superiores ou Téc
nicas, ou em Universidades, geralmen
te instaladas nas ·capitais, por falta 
de recursos financeiros ou de prote
tores políticos dominantes. 

Até aqui, essa grave injustiça so
cial tem sido cometida, pelo menos 
entre nós. Inúmeros são os casos des
ta natureza. 

Em regra, o que se observa ê a fa
cilidade dos empregos públicos a 
quem, muitas v·ezes, não necessita, 
salvo os casos de natureza técnica ou 
especializada. 

A nossa emenda corrige outro grave 
defeito.- Também . não é justo que. 
após õ término do curso cientifico, 
os ex-estudantes pobres, se mante
nham nos empregos, como pingentes. 

As nossas repartições públicas es
tão repletas de diplomados, alguns 
trabalhando "meio tempo" na prcfis
são, e outros, que se mantêm, pura
mente, na. vida burocrática. Uns e ou
tl os ocupam lugares de universitários 
ou de moços pobres, sem a felicidade 
dr, grau científico. 

O interior do Brasil é vasto e rico. 
Necessita do concurso de todos os 
técnicos. Por isso; justifica-se a nos
sa emenda, maximé inspirada na pro
teção à. juventude estudiosa e pobre, 
que vive longe dos grandes centros 
urbanos. 

Sala das Sessões, Rio, 17 de Junho 
de 1946. - DoZor de Andrade. :,.... 
Lycu.rgo Leite. - Severiano Nunes. 
- Ponce de Arruda. - Wellington. 
Brandão. - Diogenes Magalhães. -
Pedro Ludovico. - .João d'Abreu. -
Galena Par anhos. - Agrícola Paes de 
Barros. - Ferttanães Tavora. 
Dario Cardoso. Húgo Carnei
ro. - ·coelho Rodrigues. - To
leão Piza. - Altino Arantes. 

. Adelmar Rocha. - Aureliano Leite. 
- Plinio Barrete. - Agostinho Mcm.
teiro. - Epfiogo de Campos. - Ala
rico Pacheco. - Era.sto Ga.ertner. -- · 
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Thomás Fontes. - Vespasiano :Mar
tins. - J1fartiniano de Araujo. -
José Monteiro de Castro. - Fernan
des Telles. -Jalles Machado. - A-r.
gemtro Fialho. - José Maria Lopes 
Cancado. - Glycerio Alves. - João 
Vil::S Boas. - Jose Leomil. - Getu
lio Moura. -· Hamilton Nogueira. -. 
Leopoldo Péres. - Vergnia,ud Wan
derley. - ll!funhoz da Rocna. - Rui 
Palmeira. - Freitas Cavalcanti; -
João Mendes. - Manuel Novaes. -
João Agripino. - Egberto Rodrigues. 
- Caiado Godoy. - Oscar Carneiro. 
- Ferreira Lima. - Jarbas Mara-
nhão. -'-José Alves Linhares. -José 
Bonijacio. - Paulo Sarasate. - Gui
lherme Xavier. 

N. 0 1.127 

Substituam-se os §§ 2.0 e 3. 0 do 
art. 164 do projeto pelos seguintes: 

§ 2. 0 - E' vedado ao Estado con
ccrrex com a atividade privada, salvo 
para suprir a ausência ou deficiên
cia de reçursos p~iculares no pro
vimento de serviçoS de interêêsse pú
blico. 

§ 3. 0 - E' vedado ·ao poder pú
blico cercear de qualquer modo, a 
produção; circulação e consumo de 
bens necessárioo à subsistência ou 
a um padrão mediano de vida para 
a comu...'li.dade. · 

I - Em caso . de guerra. e:lCterna 
ou de grnve perturbàção da ordem 
ou :da leconcmia interna, o Con• 
g.resso podP..Iá decretar restrições à 
libexdade econômica por prazo até 
um ano, p.roxrcgável em caso de ne
cessidade. 

As disposições dos § § 2 . 0 e 3. 0 do 
projeto autorizam o Congresso a in
tervir no domínio econômico até os 
cc,nfms, a limitar "o tirabalho, a 
produção o consumo", a "monopo
lizar, mediante lei especial, dete.rmi
nada indústria ou atividade", sob o 
critéxi.o impreciso, incerto, vago, do 
interesse público. 

Não há critério mais subjetivo e 
variáv-el · do que êsse do interesse 
:público. A foou1dade conferid~ . 3;0 
Estado de intervenção sem cntétio 
:preciso, investe-o do poder de su· 
p:ri.m.ix de fato a liberdade econô· 
mica .. 

o projeto abre uma estrada, sem 
va..'iante, para. o totalits.rtsmo, por
que da ditadm-a econômica à ~
tadura política não medeia secao 

um passo. E êsse passo é in~vitz;ve] 

.~i e.stão os exemplos da !tá:ia, Rú..s
si:::. e Aleman.ha. 

A liberdade econômica e a l.llie-J:
dade IJ{}litica são int.e:rdependen* 
são subint:rantes. Bastam êsses doi$ 
pará.gra.fos, adequadamente aplie<._ 
dos, para anular as demis disposi
ções da lei básica. . . . 

o poder de monopolizar, :por }ü 
es'.:l·::cial ""determinada indústria ou 
atividade", sob o critério indefinido 
do ic.""lte.:rêsse público, autoa-iza o Es
tado a· monopolizar tôdas as indús
trias e tódas as atividades licitas, 
porque t&das · elas, salvo :pouquissi
mas exceções, sãp de interêsse pú,. 
blico. As próprias constituições <i.a 
Rússia Soviética, desde as de 1918, 
23 25 e até a atual, não vã.o tão 
lo;_gle 11.os pcde;res co:rfui.gnad~ ao 
Estado. · 

Por sua vez o socialismo ocide.nts.l 
limita. su asaspirações ao monopólio 
do Estado sôbre o banco emiss-or, 
indústrias !Je base, side:rurgi.a e bu
lha tra..'lSportes ferroviários e po:1cas : , 
ma1s. 

A história demonstra, deSde a 
ida:de média, e especialmente ncs 
tempos modernos, que só a liberda.C..e
econõmica .produz a prosperidad.ro 
oue o intervenconismo a emba.raçs. 
ê, quando aplicado .para atenua.r ::;s 
doenças da riqueza, tem conduz!vo 
à ditadura e à guerra. O Br~5i.I 

scha.-se na adolescência de sua '/ida 
- econômica. O intervencionismc do 

Estaco Novo reta:rdou-lhe o cres-ci.
mento. E q::Íatndo se :r-estaura a :re
gime de::nccrático que é, por defi
nição regime de liberdade, o proj€tO 
talha', paa-a a economia nacioinal, 
uma camisa de· fôrça, para ser apli
cada itendo nor bas,.. o 1nterêss;e 
público": Mas que é "i.üt;erêsse pú
blico"? Os delegados do norte, <Jc.i 
centro e do sul e encaram, com p€r
feita. sinceridade e boa. fé, sob &n
gulcs diferentes e às vezes o:post·:~. 

conforme a região que represEn
tam. 

Não cabe nesta justificaÇão, j;:.{M 

necessidade, breve, a õ.efesa. deseP
volvi.cJ.a do substitutivo, que se:::ão 
feita oportunamente. Os §§ 2.0 e s:c 
do art. 164 estabeleceu, ina.tivextida
mente, no Brasil, o comtmismo po.. 
teocial. Os signatários pedem, pa;ra 
a. gravidade dêste assunto, a ater.ç.ã.o 
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da ilustre comissão que à€monstrou 
com tanto es-clarecimento e elevação 
sçu propósito de dotar a. Nação de 
uma carta democ·rática. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1945. - Mário Brant. - Altlno 
A.1'antes . - Sousa Leão. - JaZes 
Machado. 

N.0 1.128 

Título V - Capítulo III - § 24, 
item I. 

Acrescenbe1n-se as expressões - e1'n 
qu::::.ntida.de e qualidí!-de- e no mesmo 
estabelecimento - ficando o disposi
tivo assim redigido: 

I - Proib ~ç§.o de düerença de sa
lário, no mesmo estabelecimento, para 
um mesmo tr.aba.lho, em quantidade e 
qualid:::.de, por motivo de idade, sexo, 
nacionalidade ou estado civil. - Alde 
Sam1Jaio. - João Cleophas. 

Justijicativa 

A noção de salário pelo trabalho 
produzicio yeio corrigLr os inconvem
entes do salário-tempo que a orga
nízaç2.o .. antiga mantinha por di
ficuldades pré.ticas d'e realização. Onde 
seja pcssível pagar a ca;da um de 
a·cô!'do com o seu esfôrço e com a sua 
capacidade, é de justiça e de conve
niência econômica que assim se faça. 
O conceito de remuneração uela pro
dutividade é não só científico por de
dução de fato natural, como atende 
ao preceito de justiça social que esta
belece a capacidad·e individual como 
fator dominante na obtenção de renda. 

O conceito determinado pela eco
nomia liberalista como fo1·ma de re
'Wmo funclamento essencial do salário 
muneracão do tra,balho salariado teve 
a consagração da experiência soviética 
após a pretend'da aplicação do sa
lário social, na primitiva implantação 
do regime comunista. 

A êste res.peito são elucidativas as 
palavras do autor marxista Luis Sega!, 
que foi professor do Instituto Marx
Engels-Lenin, as quais figuram às pá
ginas 143 e 144 do seu livro que na 
tnt.ducão mexicana tomou o título de 

"Estrutura y Ritmo de la Sociedad 
Humana: . 

"No regime comunista... a socie
dà:de terá como princípio: "de cada 
tml de a.côroo com as suas capacida-des, 
a cada um de acôrdo com as suas 
necessidades". Mas na sociedade so
cialista sem classes dominará ainda o 
princípio da repartição do.s produtos 
em proporção com a quantidade e a 

aualidade do trab!:'<lho executado pot 
êa.da operário. " r rnais adiante: "A 
forma justa de saló.rios que estimule 
a produtividade c a qualida.de, contra
põe-se ao estr.belecimento de salários 
iguais para todo tipo e qualidade de 
tra:balho - coisa que nada tem de 
comum com o socialismo - e constitui. 
um dos postula·dos históricos procla
madc3 por Stalin como condição de 
vitória e de crescimento d{) socia
lis,mo." 

Outro escritor, B. L. Markus, co~ 
a autoridade de chefe do Setor do 
a.ssim se pronuncia em esplanação 
feita na Revista Internacional do Tra
balho número de julho de 1936, sob o 
título "0 movimento de Stakhanov e 
o acréscimo de produtiv1dade ào tra
balho na U. R. S. S.': 

"A importância do in terêsse in di
vidual nunca deixou de ser reconhe
cida na União Soviética. . . O trabalho 
representa, no conceito atual, a parte 
das riquezas sociais que a comunida<i~ 
atri.bui, dentro do plano preestabele
cido, ao trabalho de ca.da um; e esta 
re~partição se opera segundo o prin
dpio funcJ.amental que cada um deve 
ser retributdo em relação com a quan
tidade e a qualidade do trabalho 
fornecido." (Citado por J,e,a,n Che
valier, engenheiro civil, na sua obra: 
A Técnica da Organização das Em- · 
prêsas, vol. II, pág. 147.) 

A experiência capitalista já havia 
revelado o conceito da produtlvídade 
como fundamento ·essencial do salário 
não só para. .:atisfazer ao princípio da 
remuneraczo de acôrdo com a ca
pacidade -de cada. um; como ainda 
para atender aos reclamos do pro
gTesso econômico, na formação das 
riquezas. A experiência soviét:ca . em 
moldes sociali-stas ' chega ao mesmo 
resultado. E' óbvio,. portanto, que o 
conceito se impõe e se a Constituição 
o inclui no seu texto, deve fazê-lo na. 
forma perfeita e sancionada pela ex
periência. Alde Sampaio. --'- João 
Cleophas. 

N.0 1.129 

Título V -- Capítulo III - Art. 161! 
- par:?.grafo 23.0 • 

Suprima-se o dispositivo que d::z: 
"A todos é assegurado trabalho que 

possibilite existência digna". 

Justificação 

A dsclal·ação é pErfuntória e inapli
cável. O Estado não pode obrigar a 
oferta de trabalho aos incapazes e aos 
inan1oldáveis, nem pode por sua · vêz 
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dar-lhes colocação remunerada. · Nos 
momentos de crise, nos períodos de. de
pr.:;ssão econôm:ca, incumbe ao Poder 
Público aumentar a realização de 
obras de utilidade coletiva para deri
mir a crisG e . amparar os desempre
gados; mas isto constitui um dever 
de ação governativa que não necessita 
S·2r expresso na Constituição. Ass-egu
rar de modo indistinto trabalho a to
dos é que é :mpraticá.vel; e assim não 
fora., não haveria necessidade de ins
tituir concurso para ingressar no ser
viço público nem garantir a esta.Uli
dade dos que prestam s-erviço ao Es
tado. - Alàe Samvaio. - João Cleo-
phas. -

N.0 1.130 

Titulo V - Capítulo III. 
Art. 164 - § 13.0 • 

Suprima-se o p2.rágrafo 13.0 • 

Justificação 

Evid.entemeute o dispos:tivo nàJ 
cabe numa Constituição. Naturalmen
te o seu autor só se lembrou da Ci
dade do Rio de Janeiro; deixando no 
esquecimento todo· o interior do Bra·· 
sil servido por outros meios de trans
porte e ainda -em grande dose abas
tecido pelos tropeiros ào Sul e os 
comboeiros e almocreves do No r te. 
A.lde Sampaio. - João Cleophas. 

N. 0 1.131 

Título V Capítulo III - Ar-
tigo 164. 

Suprimam-se os parágrafos 12.0 e 
~ 15.0 , pondo-se em seu lugar o seguin-
te dispositivo: · 

A lei estimulará o espírito de em
preendimento instituindo meios de 
amparo às pequenas explorações agrí
colas, extrativas e industriais, através 
rlo ensino técnico, do crédito produ
ti v o e do coopera ti vis mo. - A làe 
Sa.mpaio. - João Cleofas. 

Justificativa 

O espírito brasileiro, mais inclina
do às explorações intelectuais espe
culativas do que às de fundo objetivo, 
insiste em pr-etender resolver os pro
blemas por pregação no papel. O que 
prescrevem cs parágrafos 12.0 e 15.0 

não contém nenhum conceito social 
que deva ser advertido; sã.o meras 
indicações de dever do Poder Público, 
que não há mister figurem na cons
tituição. O primeiro signatário da 
emenda confess~ que optaria pela sim
ples supressão dos doi'S dispositivos. 
Para atender, porém, às exigências do 

pendor brasileiro, apresenta uma 
emenda substitutiva, onde realmente 
figura matéria de índole social pre::;
criptível, tal seja o amparo ao espí
rito de empreendimento qu{! constitue 
uma faculdade natur~l ameaçada pelas 

condições modernas da produção. A 
grande concentração industrial, com 
modelo na in-dústria americana, ser
vida por uma abundância de capital 
disponível que permite conduzir o:J 
empreendimentos com o máximo de 
perfeição, reduz por seu turno, os 
C:.=l!TifOS de atividadê ao livre empren
dlim~nto. O fenômeno manifestou-se 
na Rússia sob a forma de desestímulo 
pelo trabalho € o regime soviético 
tende hoje para um grande amparo ao 
cooperativismo autônomo (ver a êste 
:·2ipcito "Compara tive Economic Sys
tems'', Parte VI T'ne Economy o f the 
Soviet Union, escrita por William N. 
Lct~ch:;t, pro.fc[;scr da Universidade de 
P.<:nsylvania) . 

Sem campo para manifestar-se, o 
espírito àe empreendimento como 8.tri
buto orgânico tende a reduzir-se, o 
que pode a vir constituir grave pro
blema social. Desta sorte, os paisel'! 
CJ.Ue ainda se encontram em moldes 
primitivos de produção, como o Brasil, 
devcllf procurar precaver-se protegen
do o maior instrumento do progrerso: 
a fa-culdade de ação empreendedora 
dos seus filhos. - Alde sa.mpaio. -
Joéto Cleojas. 

N. 0 1.132 

Título V - Capítulo III - Artigo 
l61 § 10.0 • 

Suprima-se o § 10.0 que diz: "Ne
nhum ramo da produção nacional po
derá receber proteção alfandegária 
por mais de trinta anos . - Alde Sam~ 
paio. - João Cleofas. 

Justificativa 

Com à prote.cionismo dado à pro
duçãD brs.sileira é que se sustentou os 
.serviços públicos nacionais, as fôrças 
armadas e a direção do Pais. Com
partilhando da renda nacional, reti
mndo uma parte dela para aplicação 
em despesas não produtivas é que o 
Poder Público dispõe de meio para seu 
sustento e suprimento dos serviços que 
presta à sociedade. Quanto maior a 
produção nacional .ainda que artifi
cialmente mantida, em face da con
corrência estrangeira, menos onerosa 
e :sa parte que se subtrai em prejufzo 
dos que trabalham e produzem rique
za su~ceptíve1 de troca. 

O Poder Público brasileiro que re
tira mais de 30 % do que se produz 
anualmente no pais para gastos não 
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r~produtivos ainda. que úteis sob· ou
t::o as~cto é o mais interessado na 
p-ermanência do protecionismo alfan
:::egário, sem o qual a produçãc bra
sileira não se poderã manter. 

Um país sem caberlal de produção, 
s.;m técnicos em número suficiente 
p:lrs. os traobalhos maís indispensãve1s 
na organização industrial, com gran
de número de recursos para a LTJ.dús
tria inclusive o combustível, depen
:::iente de importação estrangeira, não 
pode ter a veleidade de conservar a 
sua produção em competição aberta 
nc. mercauo internacional. 

Querendo partil do princípio· falso 
de que o protecionismo só se justüica 
para assegurar vida às indústrias in
cipientes, o dispositivo do Projeto 
prescreve arbitràriamente que o pe
ríodo de ~io se limita a trinta 
e.nos. Se todos os demais países per
manecessem estabelizados na situação 
eo que se encontram ese e admi~isse 
q!le esta estagnaçáo perdurasse trinta 
ancs para cada indústria que .se es
tabeleces.s€ no Brasil, assim talvez 
fôs~e acertado o texto do disncsitivo. 

Tc.do isto; porém, é inaceitável e o 
tue se espera do futuro é um pro
gresso cada vez mai<lr e mais rápido 
na fabricação industrial. O Brasil não 
poderá galgar a situação em que já 
se encontram os países que vão na 
.• ;,.!:guarda do desenvolvimento indus
trial e que dispõem de cabedal acumu
lado em vulto gigantesco. A cada 
passo que dê a indústria brasileira, de 
muitos se avantaja a indústria dos 
países super-capitalistas· e sem prote
ção l'-.lfandegária a luta nos é desfa
vorivel. Ainda quando por oom apa
relhamento, -uma indústria brasileira 
se ponl1a em condições de igualdade 
com a indústria internacional, a si
taaçiio cia organização. geral do país, 
e de tal modo precária que não per
m.ite o nosso produto suportar a con
corrência do mercado mundial,. a des
peito das vantagens da nossa mão de 
cbra mais barata. Esta, a razão pela 
qual não podemos enfrentar a com
petição estrang-eira no fornecimento 
de minérios· de que fazemos grande 
exportação nos períodos de guerra. 

O protecionismo decorre da neces
zid.ade de manter campos de ativi
dade que desapareceriam pelo embate 
da competiçã.Q travada com concor
rentes superiormente organizados, em 
ca<ia easo particular e no geral, e am
parados por técnica cientifica que não 
se improvisa, onde a instruçãô é falha 
e reduzida. o Brasil está no caso de 
completidor fraco; tirar-lhe o prote
cionismo é obrigá-lo a retroceder ao 

tempo d·e país fomecedor de matérias 
primas coloniais, obtidas com traba
lho de miséria. - Alde Sampaio. 
João Cleojas. 

N . 0 1.133 

Titulo V - Capítulo m 
164, § 6,0 • 

" Artigo 

Substitua-se o pa.rB,graio 6.0 que 
diz: "A lei regulará a nacionalização 
progressiva dos bancos de depósito, 
das emprêsas de seguro e de capita
lização e de outras de fins análogos, 
em tôdas as suas modalidades•· por 

§ ô.0 A lei regularã as condições 
de concorrência entre os bancos de 
depósito, as emprêsas de seguro e de 
capitalização e outras de fins análo
gos que utilizam a moeda como ob
Jeto de negócio, de modo que o capi
tal ae procedência estrangeira não se 
coloque em situação de predominân
cia sôbre o canital nacional. - Alde 
Sampaio . .:._ JÕão Cleojas. 

Justificativa 

O capital como fator de riqueza 
expande-se dos centros onde é su-

. perabunciante para tôda parte do 
1nund.o onde encontra segurança e se 
manifesta deficiente em face dos ou
tros fatores a mão de obra e a ma
téria prima. 

No Brasil a deficiência· relativa do 
capital é enorme,, bastando ver que 
cêrca de 90 % .da mão de obra brasi-

. leira dedica-se aos trabalhes agrícolas 
e neste setor de -atividade o capital 
representado por instrumentos de pro
dução traduz-se pela taxa insignifi
cante de cêrca de 4 % do valor das 
propriedades. 

O Brasil tem, por conseguinte, ne
cessidade urg~nte de capital, sem o 
que não poderá el~var o seu baixíssi
mo nivel de vi-da, aumentando o qui
nhão médio que cabe a cada um de 
seus habitantes. A importação de ca
pitais é neste particular ·muito mais 

. eficiente, por muito maior presteza no 
tempo, do que o processo de forma
ção. de capital próprio, sobretudo com 
os instrumentos . primitivos de traba
lho, de ação excessivamente lenta na 
acumulação de recursos produtivos. 

Os bancos e, em menor grau, as 
companhias de seguro constituem os 
órgãos de atração dos capitais produ
tivos estrangeiros pelas informações 

·que prestam e pela segurança de au
xilio que dão aos capitais que se des
locam para regiões desconhecidas dos 
seus propriet2.rios. Exr>1uir da vida na
cional órgãos que p;.c.,tam êsses ser
viços auxiliares não constitui boa po
lítica de açãc econômica. 
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Todavia como não existe interesse 
direto na importação de capital· sim
plesmente monetário e com o fim de 
tirar lucro da movimentação da moe
da P, conveniente que se regule a ação· 
dêsses órgãos nãc permitindo que con
ser-vem situaçi!:.o privilegiada em pre
sença dos congêneres nacionais com 
a provi-dência, inculca·da pela emenda, 
sem necessida~e da proibição formal, 
não há inconveniente que os estabe
lecimentos funcionem em paridade 
com os nossos, usufruindo lucro nor
mal ~los beneficios que prestam. -
Alde Sampaio. 

N. 0 1.134 

Art. 164, § 21. 

Acrescente-se: / 
-

Os detentores de trecho de terra 
dessa ordem, assim como todos aquê
les q'.!e sõ possuam uma pequena. 
propriedade rU!'al, cuja área cultiva
da núo seja superior a dez hectares, 
têm o dircitc de localização assegu..'"l'l.
do nas demarcações e di~...sóes de ter
ras, e gozan1, nas mesmas, da com
pleta isenç;§.o de. honorários de agri
::nenso:!: e advogado, custas e selos. 

Justificação 

A providência ora estabelecida é um 
ato de justiça social, que as noss::.s 
des;)rotegiõ.as populações rm·ais recla
mam com fervor e a mais justa :ra
z?..o. 

As dema.rcaçées e divisões de terrl?.S, 
movimentad:;s muitas vêzes, em cer
tos recantos do nordeste, pelo menos, 
em iri...-tude de uma associação escan
daloõ.a entre agrimensor e advogado, 
é uma forma hàbitual rle espoliar os 
pequenos "posseiros", ou proprietá
rios. da gleba de terra e frutos res
pecti-;os, de c;.ue auferem os proven
tos necessários para se manterem ·com 
a f&milia. 

N?,o podendo êles ocon·er às despê
sas, em regra exageradas, de honorá
rios, custas e selos, responde por elas, 
em execução, o seu unico e diminuto 
haver, o q,ue representa uma clamo
rosa extor.são, a. que urge por côbro, 
mediante· a g arantia constitucional 
ora .sngerida. 

Sala elas Sessões, em 17 de junh(.J, 
de Hl4S. - Alencar Araripe. -Coe-
lho Rodrigues. · · 

N. 0 1.135 

Art. 164, § 6. 0 - Substitua-se pelo 
seguinte: 

"A lei regulará o regime dos 
ban~os de depósitos e das emprê
sas de seguros, de capitalização e 
de fins análogos, com as adequa
das diferenciações entre os insti
tutos nacionais e estrangeiros". 

Justificação 

A nacionalizacão dos bancos de de
pósitos, vista aqui sob · o aspecto da. 
nacionalização dos seus acionistas, w.l 
como :Jrescreve a Constituição de 
1937, não satisfaz o interêsse finan
ceiro-econômico do Brasil. Observe-se, 
de inicio, que a organização bancária 
cie um nais se não deve isolar da or
ganização bancária internacional. O 
comércio exterior, n~ suas mültiplas 
e contínuas t:::a:nsações, só se pode 
:::e::üiz~r con! auxílio de créditos, pa
gamentos, divisas, cobranças, infor-:
mações e · faciEdades que interessam 
um grande número de nações. Todos 
êsses serviços, indispensiveis às trocas 
externas e q_ue têm_de ser feitos com 
:::apide"z c precisão, constituem um dos 
objetives mais importantes dos orga
nismos bancários nas suas relações 
com os institutos sirnilares de outros 
pafses. Da eficácia do apoio mútuo 
que êl:;s se prest::m deriva-se. em 
grand.e parte, o p:-ogresso geral do co
mércio exterior. Assi::n, no campo in
ternacional, uma atitude de isola
'mentc e reser-va por parte da m:ga
nização bancária de um pais, redun
dará, sem dúvida, em p!·ejuízo do seu 
comé:::cio exterior, pois é certo que os 
seus bancos não m;üs poderão espera!" 
das il1Stituiçóes similares estrangeins 
tun tratamei.1to de solicitude e boa 
vontade. 

No c:J.so partic"Jlar do Brasil, pais 
novo, de capitalizacã.o reduzida, que 
::linda não pode contar somente com 
os institutos nacionais nara obtencão 
de créditos externos, Õ fechamento 

. dos bancos estrangeiros - porque isso 
seria a C\.~1seqüênci8, inevitável da na
cionalização , - viria criar uma crise 
muito séria. As nossas importações de 
bens de produção se::npre fc.ram e de
vem· continu:1r a ser, em bo& parte, 
fina.ncir.das por aouêles estabeleci
mentos. O crédito -internacional da;. 
1·espectivàs In!ltrizes e a rede de agên
cias externas que possuem, são uti-
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lizados, continuamente, pelos nossos 
importadores que, muitas vezes, rece
bem as mercadorias já pagas pelos 
bancos externos aos fornecedores es
trangeiros e obtêm longos prazos pa
seria, por lSso, pouco recomendável 
qualquer atitude que nos viesse privar 
dêsse elemento valioso, sobretudo na 
fase de industrialização em que es
tamos entrando e durante a qual ire
mos necessitar, possivelmente, de um 
volume de divisa bem maio1· do que o 
que ·temos na atualidade. 

A nacionalizaçã.o das companhias de 
seguros, também encarada sob o pon
to de vista da nacionalização dos sel!s 
acionistas, não atende ao interêsse do 
pais. O princípio fundamental do se
guro reside na disseminação do risco, 
na maior extensão possível, por tõdas 
as zonas geo-econômicas do mundo. 
Assim, qualquer providência que pos
sa resultar numa concentração de ris
cos dentro das nossas fronteiras cons
titue medida contra-indicada e peri
gosa. E isso porque um sinistro de 
excepcional grandeza po'deria repre
sentar uma responsabilidade maior do 
que aquela que as emprêsas nacionais 
~stivessem em condições de suportar. 

Poder-se-ia objetar que as institui
ções seguradoras brasileiras não fica
riam ilnpedidas de ressegurar nas 
grandes organizações estrangeiras. 
Mas é ób\ri.o que umaa titude hostll, 
oriunda de uma nacionalização exa
gerada, não encontraria, como não 
está encontrando, bom acolhimento e 
boa vontade por parte dos ressegura
dores externos. Quanto à capitaliza
zão, os argumentos acima cabem até 
certo pcnto. Ressalte-se, entretanto, 
que as operações desta natureza aqui 
feitas por sucursais de importantes 
companhias do exterior, além do am
paro da nossa legislação fiscalizador~., 
teriam a garantia fundamental das 
suas sólidas ma trizes. 

F".nalmente, a supressão do trecho 
"em têdas as suas modalidades" se 
justifica pela simples redundância que 
representa, uma vez que a expressão 
"de fins análogos" já enquaãra, com 
grande amplitude, o objetivo que se 
tem em vista. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Israel Pinheiro. - Rodrigue;; 
Seabra. - José Alkmim. - Gustavo 
Ca.panema. - Celso Machado. - Be
nedito VaZladares. - Duque Mesquitc. 
- Lahyr Tostes. - ltfiZton Prates. · 

J<tSCelino Kubitscheh.- Olynthc. Fon
seca. - Bias Fortes. - Augusto Vie
gas. 

N.0 1.136 

§§ 30 e 34 do art. 164: 
Substituam-se pelo § 34, r:os se

guintes têrmos: 
§ 34 - "A lei regulará o exe:rd

cio das profissões liberais bem como 
a revalidação de diploma expedido 
nor estabelecimento estrangelro de 
- • 7, • ensmo. 

Justificação 

E' necessário manter a regu~a.::::J.en

tacão do exercício das profissões li
berais no pais que tem sido de reais 
vantagens para o aprimoramento da 
cultura científica e defesa dos_ legí
timos inte:rêsses da sociedade. 

Também não se deve excluir do 
exercício das profissões liberais os 
estra.J.gei!'os portadores de diplomas, 
desde que, devidamente compro-;ada 
a s:.m competência, possam cor..cor
rer para o progresso do Pafs. 

E' imprescindível a U..'!l Pais em 
evolução econôl.!'..ica o concurso de 
técnicos estrangeiros especializados e 
exnerimentados nas diversas ativi
dades. 

·Sala das Sessões, 17 de junho éie -
1946. - Israel Pinheiro. -- Bene
dicto Valla.àares. - José Alkmi:n. -
Duque Mesquita. - Lahyr Tostes. 
- Gustavo Capanema.. - Jus<;elino 
Kubitschek. - Olyntho Fonsec.~. -
Wellington Brandão. - A.ZjreàD Sá. 
- Roàrigues Sea.bra. 

N.0 1.137 

Art. 164, § 18 - Substitua-se pelo 
seguinte: 

"As terras não devidamente apro
veitadas para exploração agrícola ou · 
pecuária nas zonas de maior densi
dade demográfica, bem como as des
tinadas à organização de· núcleos co- . 
lcniais ou a serem beneficiada.s por 
obras de irrigação ou de saneamen
to, poderão, .mediante lei especial, 
ser desapropriadas para o fim de 
szu melhor aproveitamento e distri
buição, conforme o aconselharem as 
condições de sua exploração." 

Justificação 

A expressão "não aproveitadas" do 
parágrafo citado, é vaga e impreci
sa, dando margem a sofismas · na 
aplicação da lei. E' preciso conceí-



tuar melhor o aproveitamento da 
terra, o que se conseg-u.e, substituin
do-se a e::<..-pressão acüna. por "de
vidamente aproveitadas". 

A substituição da expressão "ter
ras beneficiadas" por "terras a se
rem beneficiadas", tem em vista que 
a desapropriação deve preceder as 
obras de i::::rigaçii.o e saneamento, 
com o 'q,ue se torna mais ftcil a 
execução dessas obras, e se conse
gue desapropriar por preço menor. 

Além do saneamento e irrigação, a 
desapropriação· "para organização de 
núcleos coloniais" se j1,1stifica, tendo 
em ·vista o grande interêsse econômi
co e social em fL"l:ar o homem ao 
campo, sendo para êsse fim .de gran.: 
de conveniência o estabelecimento de 
zonas 8,grícclas de producão inten
si'!a, ~o redor de pequenos núcleos 
urbanos, que além das vanatgens de 
centros de consumo oferecem aos 
agricultores elementos de · confôrto 
Será, por outro lado, facilitada e tor: 
n~da mais eficiente a ação do go
verno, no sentido de proporcionar 
edu.c::::.ção, saúde, meios de transpor
te e assistência técnica às nossas po-
pulações rurais.. · 

Sala das Sessões, aos 17 de jlllh'IJ.o 
de 1S~5. - Israel Pinheiro. - Bene
dicto Valladares. - Ivlilton Prates. -
Eias Fortes. - José Alkmim. -
Wellington Brandão. - Carlos Pinto 
"''1» F -• _z ••• o. - . Duque llfesquita. - Olyn-
tno Fonseca. - Rod;igues Seabra. 

Augusto Viegas. - Alfredo Sá. 
Juscelino Kubitsche7~. João 

F-I enrique. 
N.0 1.138 

:"...rt. 164, § 7.0 - Substitua-se pelo 
seguinte: 

·:os. serviços ·Públicos federais es
taoual_~ e municipais só poderão ser 
c~~1c~cudos :.1. P.essoas naturais domi
c;:....:.aaas no PalS, ou a pessoas juri
CllC~ brasileiras. A lei regulará o 

• r~g!me das e:::nprêsas concessionã
rl2S, tendo em vista a fiscalização 
as opç>rtunas :re1risões de tarüas, ~ 
nece~~dade de melhoramento e ex
pansa? dos se1~viços, a justa remu
neraçao do capltal, e o interêsse dos 
consumidores". 

Justificação 

Dev~-se observar, inicialmente oue 
:;. nac:1_onalização preconizada no' pro
Jeto Ja. demonstrou a sua i.nocui.dade 
a~ravés dos últimos anos em que vem 
·ngore.ndo. · 

Cc!lvé:::n ressaltar, t:1mbém, que não 
=;x:mcs, ainda, no âmbito estrita
m;:;nte nac:.onal, dos vultosos capi
tais, da mão de obra especb.lizada, 
C:a ap~relha,.gem e dos corpos técni.
ccs indispcns2.veis ao bom fu..'1.ciona
mento dos serviços que requere:n as 
nossas gr::::.rr:ies a;:;lomerações urbanas. 
Assim, a atracão do cauital externo 
p:::.ra tais em~rcendil!leD.tos é uma 
·~ ~··r. .... sic.: ~r"! o ,....'\;~ S" est..; .:,.....,,...,~~c.·o .;._,_.....,....,.;:, - <.:.-............ \.lU."-' IV ...., ..,._..;...,,:;-'V.;.J. • 

Qc~an'co à parte do dispositivo do 
projeto que fixa normas para os lu
cros das comnaP..hias e uara as re
visões de ta;:Üas, há a Õbserva::- que 
se tr~ta ele matéria. relacionada a 
questões técmcas e a circunstâncias 
futuras imprevisíveis. Seria po:·tan
to r;oL!.co z.cc:!.1s~lhá.vel que o texto 
constitucional fôsse demasiado expli
cito a respeito. Decone dai a con
veniência de deixar as minúcias para 
as leis e regulamentos, mas fáceis de 
emenç!ar e de adaptar às novas con
junturas econômicas. 

Sala das Sessões, acs 17 de ju."lho 
de 19·1ô. - Israel Pinheiro. - Be
nedicto VaZZadares. - Milton ?i-ates. 
- Bia.s Fortes. - José Alkmim. -
Wellington Brandão .. - F. Duque 
Mesquita. Olyntito Fonseca. 
Rodrigues . SE:abra. Juscelino 
Euõitschelc. 

N.0 1.139 

.l!..rt. 164, § 10 - Substitua-se pelo 
seguinte: 

"A lei regulará o regime de pro
teção alfandegária, no sentido de 
evitar proteci.onismo anti-econômico 
para qualquer ramo da produção na
cional.,, 

Justificação 

· O substituto sugerido tem por fun
damento a impossibilidade de prever 
mesmo dentro de um futuro pró..: 
ximo, a necessidade ou não da pro
teção aduaneira. E' matéria pacífi
ca e conc~ito de que essa necessi
dade resulta. preponderantemente, da 
conjurrtura. internacional que a eco
nomia do m;mdo vai apresentando 
nas diversas iases da sua contínua 
evoluç5.o. Seria perigoso, assim, fi
xar prazo para um regime cuja im
posição se deri·;a de fatores aleató
rios. como exemplo, podemos cltar 
o protecionismo inglês, adotado de
pois de um longo exercicio de · livre 
cambismo, co:r.no arma indispensável 
a defesa da· economia britânica sob 
a pressão da con~orrência ·dos par-
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ques industriais dos Estados Unidos, 
da .Alemanha e do Japão. 

Sala das Sessões, aos 17 de junho 
de 1946. -·Israel Pinheiro. - Be
nedicto VaZZadares. - Gustavo Ca
panema. - Lahyr Tostes .. - Olyn
tho Fonseca. - José Alkmim. 
Milton P;ates. - Juscelino Kubit
schek. - Bias Fortes. - Joaquim 
Libanio. Rodrigues Seabra. 

.;cac Henrique. Wellington 
Brar-dão. - F. Duque Mesquita. 

N.O 1.140 

Art. 164, § 19 - Suprima-se a ex
press:?.o: 

"nczcionalidade brasileira". 

Justificação 

A exclusão dos estrangeiros na pre
ferência pa:ra aquisição de terras de
volutas de que são posseiros, é uma 
medidr.' odiosa que não se justifica. 

E' nec(;ssirio que se reconheça o 
esfôrço. a coragem e a tenacidade 
dos estrangeiros que desbravaram o 
nosso .. hi!.!terland", em zonas por 
vezes insalubres, na mais completa 
falta de confôrto, assegurando-lhes 
em igualdade de condições com os 
brasil~i!·os, a preferência para aqui
sição dês. terras devolutas de que são 
posseiros. 

Sala cias Ses1iões, aos 17 de jm1ho 
de 19~6. - Israel Pinheiro. - Be
neàicto ValZadares. - José Alkmim. 
- Juscelino Kuõitschek. - WelZing
ton Eraí!dclo. - Lahyr Tostes. -
Olynt:Zo Fonseca. - Milton Prates. 
- Joaquim Iibanic. - Rodrigues· Sea
bra. - Gustavo Capa.nema. - F. Du
que Uesqnita. - Augusto Viegas. 
Biczs Fortes. - Aljreà.o Sã. 

N.0 1.141 

DOS DnuaTOS SOC~ 

Al·t. 164 - § 16 -' "A imigração 
poderi ser linlita.da ou proibida em 
razão da p:::ocedê:ncia. A entrada de 
imig:-ante estará condicionada à sua 
capacidade física e civil, assim como 
à -garantia da sua. assimilação. In-· 
cumbe à União, por inte:::médio de 
especial órgão administrativo coor
denar Oõ serviços referentes à sele
ção entrada, distribuição, coloca- · 
ção e assimilação. de imigrantes, uns 
com os outros, e bem assim os ser
viços ele colo~ação e ·imigração in-

terna com os de naturalizaão de es,. 
trangeiros." (Está no · Projeto) . 

Substitua-se, pela seguinte reda.
ção: 

§ 16 __ "Compete à União legislar 
sôbre i:rnigração, colonização e na-, 
turalização a ', .• 

Justificação 

Aplaudimos os principies contidos 
no c:Uspositivo, em discussão, mas, 
consideramos a redação demasiado 
extensa e com detalhes·, que não de
vem figurar em texto constitucio
nal. 

Sala das Sessões,. Rio, · i7 de junho 
de 1946. - Dolor de Andrade~ 

N. 0 1.142 

DÕS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 164. ·- § 35 - "As obras e 
monumentos de valor históríco e ar
tístico, assim como os mcmumentos 
naturais, ou as paisagens e os locais 
dotados de beleza, ficam SQb a pro
teção espeeial da União, dos Esta
dos e dos Municípios. Os atentados 
cometidos contra êres serão equipara
dos aos· p&pretados contra o patri
mônio nacional". (Está no Projto) . 

&crescente-se: "os documentos", 
(a.pós a expressão "as· obras;'). 

Justificação 

Acreditatmos :r;to lapso cometido pela 
douta Comissão, deixado de. coosig
nar, neste dispositivo, os docum(m
tos de valor histórico. Já fizemos re-

. paro idêntico ao inciso VII, do ar
tigo 5. 0 • 

Sala das Sessões, Rio, 17 de junho 
de 1946. - Dclor de Andrade. 

N.0 1.143 

Ao art. 164, § 24, n.0 V. 
Onde se diz: 14 anos, diga-se: 12 

anos. 
Justificação 

A proibição df:: trabalho a menores 
de 14 anos é cópia servil àe legisla
ção estrangeira e não atelttle à.'3 con
dições do meio nacional e ao desen
volvimento físico e mental das crian
ça;; brasileiras muito mais precoces 
que as européias .. 

A fixação limite de 14 anos para 
inicio do trabalho juvenil está :rigo. 
rosamente certa nos países em que 
nesta idade termina o periodo da es-
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c<>la elementar. Está. errada no Bra
sil onde o curso primário ·começa aos 
·6 QU 'i-- anos e termina aos dez, onze 
ou, !!laíS tardar, aos doze anos. 

Na. melhor das hipóteses (à vista 
do alarmante fenômeno de desercão 
escolar ·magistralmente estudado por 
M. A. Teixeira de Freitas na sua 
conferência - O ensino Primário no 
Brasil) o menino sai da escola aos 
12 anos e fica até 14 anos sem po
der obter emprego compatível com as 
suas fôrças e aptidões. . 

Os fiscais do Ministério do Tra
. balho não admitem n;::nhuma trans
gressão dêsse dogma trabalhista. 

O resultado é que milhares cie me
ninos ficam à sôlta, na ociosidade, e se 
entregam à vadiagem, ao jôgo e a 
tôda a sorte de v:ícios. 

Essa estrarma proteção ao trabalho 
do menor institui uma escola de ma
!anC.ragem por um periodo de dois ou 
três anos. 

A Convenção de Washington veà::t
va o e±nprêgo do menor de 14 anos 
em estilJ.elecimentos industriais, de
clarando expressamente que tal pre
ceito não se aplica!'ia ao trabalho exe.:. 
cutado nas escolas técP..icas. · . 

A lei argentina de 1924, considerada 
por Alfredo l,"alácics, a mais adian
tada do mundo, fi:-::1 em 12 anos de 
ida<.ie o limite da proibiç5.o de tra
balho por conta alheia. 

O bom senso indica que a proibição 
deve ::oincidir com a duração média 
do C'.l!'riculo escolar nrimário. Termi
nado · êste cu:::so, o ·aluno que não 
pretende ou não pode seguir o se
cundário - ou ficará ocioso pelas 
ruas das cidades ou nas vendas da 
roça nas horas em que seus pais es
tão ocup~dos no trabalho, como agora 
acontece, ou poderá empre·gar-se em 
mistéres domésticos, em tarefas ade-: 
quadas, da agricultura, do pastoreio, 
dos engenhos, das f?.zendas e das ofi
cim.s. se fôr aceita a emenda. Pode
rá. ::!.lguém duvidar da conveniência da 
emenda.? 

E' ocasião de corngir o êrro do 
decalque inconsiderado de lei estran
gei-ra. 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 1946. 
- Daniel de Carvalho. 

N.0 1.144 

Ao art. 164, § 7.o. 
Sutstitua-se pelo seguinte: 
§ 7.0 - "As e...nprêsas concessioná

rias de serviços públicos, federais, es-

taduais e municipais deverão cons
tituir com a maioria de brasileiros a • 
sua administração ou delegar a bra
sileiros todos os poderes de gerência". 

Justificação · 

A emenda reproduz o art. 145, do 
projeto de carta constitucional de 
10 de noyembro de 1937, que nada 
mais fêz do que condénsar o dispos
to no art. 135 da Constituição de 
1934. 

Neste caso, como em outros, merece 
aplausos a redação dMla a alguns dis
positivos constitucionais p.elo insigne 
jurista Dr. Francisco Campos. 

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1946~ 
Daniel c!e Carvalho. 

N: 0 1.145 

Ao a.r·t. 16<!, § 9, inCiso I: 
Srubstituam-se as palavras "ou a em

prêsas o:::ganizadas no pais'' pelas se
guin:tes: "ou a emp!'êsas, de que bra
sileiros tenha.m a direção e a maioria 
das ações com voto"'. 

Justificação 

. I - Ora, se o espirito do dispos_iti
vo é, bem ou mal, conceder a brasilei
ros o privilégio das autorizações ou 
conce.s·sões, para o aJ)roveita.mento das 
minas e quedas d'â.gua, a cláusula 
"empresas organizadas no pais, inser
ta no projeto, não exclui a .possibili
dade delas aqw se organi.z2.rem cem 
a maioria e até a totalidad-e das açõe.s 
ou cotas sociais eni nome e poder 
de e-strangeiros. 

II - A emenda determina que só a 
brasileiros, ou em.prêsas controlados 
por brasileiros, sejam dadas aquelas 
con.cessões, pois do cor~trá!'io os es
trangeiros poderiam obtê-las a.través 
de sociedades anêmim..<ts aqui organiza
das, ou m~smo de outras modalidades 
de sociedades. 
· m - Dir-se-á que a emenda <:fu

genta.rá capitais estrangeiros. Mas 
estes devem ser compensados a;pen.as 
p-elos juros e dividendos. Devem ser
vir-nos e não se servire~ de nós. Ju
ros e dividendos acomodam-se perfei
tamente a 1órmulas juridicas em que 
as empl'êsas sejam controla;das por bra
sileiros, como titulares da maioria das 
ações comuns, isto é, com vota. Os 
ca;pitais estrangeiros que se invertam 
em debentures, ações preferenciais e 
outros títUlos sem voto, nem contrôle 
das emprêsas. Técnicos estrangeiros 
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dessas em._urêsas exercerão funções ex
clusivamente técnicas com a remune
ração justa por meio de salários, co
missões e até pa.rtes beneficiârias. 
Mas que se reserve a b:::-asileiros o 
cont:::-õle das emprêsas. 

Palácio Tiradente, em 12 de junho 
. de 1946. - Aliomar Baleeiro. - Rui 
Santos. -'- Luiz Viana. 

N.0 1.146 

No Capítulo III - Dos Direitos So-
ciais: • 

Acrescente-se ao art. 164 o se
guinte: 

"Todo ci{ladão capaz tem direito ao 
trabalho e obrigação de trabalhar, ob
servando-se as aptidões, as possibili
dades e as preferências de cada u.1n". 
, A justificação desta emenda foi feita 

oelo seu autor em discurso pronun
êiado na sessão de 29 de maio último, 
publicado no Diário da Assembléia 
do dia imediato. 

Sala ã.as Sessões, em 4 de junho 
de 1946. - Joüo 1/Ienães. - Octavio 
Mangabeira. - Dantas Júnior. 
Clemente Mariani. -Mario Fraga. -
Jurocy Magalhães. - Raphael Cin
curá. -Manoel Novaes. -Rui San
tos. - Alencar Araripe. - José Au
gusto. - Agostinho Monteiro. 
Ne<;tor D!larte. - Arthut Bernardes. 
- Lino Machado. - Eugenio Figuei
redo. ~ Epílogo Campos. - Antonio 
Corrêa. - Acúrcio Tôrres. - Adel
mar Rocha. ·- Góes Monteiro. -
José Leomil. - Paulo Sarasate. -
Plínio Barreto. - Toledo Piza. -
Hugo Carneiro. - Waldemar Pedro
sa. - João Cleophas. - Leopoldo 
Péres. - Ernani Satiro. -. Altami
rando Requião. - Severiano Nunes. 
- Dolor de .4.ndraãe. - Esmaragde 
de Freitas. -Aluisio Alves. - Leo
poldo Nunes. - Armando Fontes. -
Luiz Viana. - JaC?J Figueiredo. -
Ferreira de Souza. - ·Lima Caval
canti. - Flores da Cunha. - Eurico 
Souza Leão. - Coelho Rodrigues .. -
Jalles Machado. - Silvestre Péricles. 
-Aureliano Leite. - Aluysio de Cas
tro. - Renato Aleixo. - Negreiros 
Falcão. - Vieira de Mello. - Ma
thias Olympio. - João Aguiar. -
Janduhy Carneiro. - Leite Neto. - ' 
Raul Barbflsa. - Dario Cardoso. -
Beni Carvalho. - Domingos Vellasco. 
..:.:.. Leão Sampaio. - Lauro de Frei
tas. - Erasto Gaertner. - Vespa
siano Martins. -Leandro Maciel. -
Aloysio de Carvalho Filho. - Munhoz 
ela Rocha. - Magalhães Barata. -

João Ursulo. - Luiz Claudio. AZ
varo Castello. - Fernando Nobrega. 
- Vargas Netto . ...:... Regis Pacheco. -
.4.droaldo Costa. - Medeiros Neto. -
Rui de .Almeida. - Thomé!s Fontes. 
- Tavares d'Amaral. - Mário Go
mes. - Freitas Cavalcanti. -. Theo
dulo Albuquerque. - Eunapio de 
Queirós. - Fernandes Tavora. 
Egberto Rodrigues. - Daniel Carva
lho. - Guilherme ·xavier. - Hamil
ton N ogueila. - Plinio Lemos. -

-·Edgard Arrula. - DermevaZ Lemos. 
- Osorio Tuyuty. - José Monteiro 
de Castro. - Gabriel de R. Passos. 
- Roberto Glasser. - Luiz Lago de 
Campos. - Etelvino Lins. - WaZ
jredo Gurgel: - Alarico Pacheco. -
José Neiva. - Walter Franco. -Da
niel Faraco. - Romeu Lourenção: -
Wellington Brandão. _ - Crepory 
Franco. - Getulio Moura. 

N.0 1.147 

Onde, no Capítulo III, se diz: 
"Dos direitos sociais", 

Diga-se: . 
"Dos direitos e deveres sociais". 
Justifiquei, largamente, o acréscimo 

proposto, em discurso pronunciado na. 
sessão do dia 29 do mês p. p. e pu
blicado no Diário da Assembléia do 
dia imediato. 

Sala das Sessões, 17 de jun.'J.o de 
1946. - João Mendes. 

N.0 1.148 

Ao art. 164 - Acrescente-se como 
§ e com a devida numeração - Será 
impenhorável a casa residencial úni
ca e de valor módico, bem ccrflU) a 
pequena propriedade rural indispensá
vel à manutencão do proprietário e 
sua prole. -

Justificação 

A emenda consubstancia o it..ern do 
capítulo VII, n.0 14, d{) progra.IÍ12. do 
Partido Popular Sindicalista, encer
rando urr.a medida de ordem social de 
alto alcance, a qual deve ser inscrita 
como garantia constitucional. 

Sala das Sessões de Assembléia Na
cional Constituinte, em 14 de junho 
de 1945. - Olavo Oliveira. - Cam
pos Vergal. - Deodoro Mendonça~ -· 
Café !i'zlho. - José Alves Linhares. 
- Stenio Gomes. - João Nogueira 
Adeoàato. - Theodulo Arouquerque . 

N.0 1.149 
Ao art. 164 - Acrescente-se, como 

§ e com a devida numeração: - Serão 
divididas em pequenos lotes e- vendi-
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das c.-.: hasta pública a pessoas que 
não forem uroprietá::.'i.as as terras de
volutas do Êstado, desnecessárias aos 
;;eus fins. 

A alienação será feita com reserva 
Je àO""línio e meãiante pagamento 
parcelado, quando os seus adquiren
tes forem chefes de família numerosa, 
ope:rários ou pessoas reconhecidamen
te pob:res. 

Justificação 

A divisão da propriedade imobiliá
rG. entre o ma:ior número possível de 
cidadãos, é sem. dúvida um dos princi
pais lemas da nova política social que 
domina o mundo. 
· Sw de louvar-se tôdas as providên
cias tendentes a facilitar a: aquisição 
de ts=s pelos pobres e pelos humU
d.es. 

D::::.t:-o dêsse espírito de que está me
ritàri3::nente possuído o projeto <arti
go lô4, parágrafos 4, 17 e 19) ,. a emen
da regula a venda aos destituídos de 
fortuna das terra.s devolutas dos Es
tados, de que não tenham eles ne-
cessidad.e. 

Sah da Assembléia Nacional Cons
tituinte, em 14 de junho de 1946. 
- Olavo Oliveira. -Campos VergaZ. 
- Deoãoro Mendonça. - Café Filho. 
- José Alves Linhares. - Stenio Go-
?nes. - João ll ogueira Adeodato. 
Theodulo Albuquerque. 

N.0 1.15.() 

CAPíTULO III 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

Artigo 164. 
6) Aviso prévio; 
A enumeração, do Projeto, que in

due indenização por tempo de se::-viço, 
férias, repouso semanal, etc., de1xou 
de considerar uma das grandes aqui
sições já alcançadas pelo trabalhador 
e que é o instituto do aviso prévi•). 

Parece-nos que será indispensável a 
inclusão na -:-Constituição dêsse princi
pio entre os preceitos basilares da de
f~sa ao tTaba.lhador. Sua omissão na 
Carta Mágna., quando se enumeram 
preceitos essenciais já consagrar.l.os p!:
la legislação vigente, poderia .fazer 
pensar que a Constituição aboliu êsse 
direito do emprega-do de ser avis3..do 
pelo empregaàor de sua dís:Pensa com 
a. c;l~vida antecedência ca'Paz de pos
Slbllitar-lihe procura de novo emprêgo. 

Em .14 de junho de 1946. - Jusce
lino Kubitschek. -Milton Prates. -
Rodrigues Seabra. - Israel Pinheiro. 

-Augusto Viegas. - Bias Fortes. 
José Alkmin. Olinto Fonseca. 

N.0 1.15·1 

CAPiTULO m 
DOS ~IREITOS -SOCIAIS 

Artigo 164. 
4) Higiene e Segurança do Trabalhe. 
O Projero silencia, totalmente, quan-

to a êsse capítulo que julgamos 
importantíssimo, de higiene e s-e.oo-uran
ça do trabalho. 

Não será n~essário que encareça
mos a inadiável necess.id8!de de se g:J.
rantir ao tra ba.lhador brasileiro con
dições mais-favoráveis de higiene e de 
salubridade nos locais de trabalb.o e 
obrigatOriedade de medidas de ordem 
técnica que procurem resguardar c,. ii'.
teg:r.!:dade físi-ca do homem que pro
d= utilida-des. 

Em 14 de junho de 1S46. - hr.sce
lino Kuõitschelc. - Rodrigues Seabra. 
- IsraeZ Pinheiro. - Milton Prates. 
- Augusto. Viegas. - Bias Fortes. 
José Alkmin. - Qlinto Fonseca. 

N.0 1.152 

0~'\PíTULO III 
DOS DIREITOS SOCIAIS 

Artigo 164. 
3) - Salário integral ao trabalhador 

afastado do serviço por motivo de do
ença, enquanto não lhe fÕ"r concedi:ia 
aposentadoria. 

A remuneração justa do trabalho de
ve ser entendi•da co·mo a que bast~ ac 
tra bal..."'"la dor, em condições normais, 
para satisfazer as suas necessidades e 
às de sua família. 

A lei atual, de modo absolutamenw 
in-explicável, manda reduzir de um 
têrço o salário do empregado que, aco
metido de do-ença, não pode com:;Jare
cer ao trabalho. 

Não se podendo, talvês, estabeleccr 
elevação suplementar do salário para 
o empregado no periodo de doença, en
tendemos ser absolutamente indisper..
sS.vel que se fixe a obrigatoriedade cie 
remuneração integral do salário ao 
empregado afastado do serviço por mo
tivo de doença, pelo simples fato d,-; 
ser justamente nessa ocasião 'lUe ~ 
trabalhador vê exacerbadas suas ne
cessidades presentes de manutenção. 

Em 15 de junho de 1g45. - Ju:;ce
lino Kubitschek. - Celso Machado. 
- Lahyr Tostes. 



-300-

CAPíTULO III 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

Artigo 164. 
Inciso VI. 
9 - Férias anuais remuneradas e 

de dm:-a.ção nunca inferior a. vinte dias 
úteis, quando o emprega:io tiver fica
do à disposição do empregador duran
te doze meses e férias proporcionais ao 
tempo de serviço sempre que o em
pregado tenha trabaTh.ado mais de seis 
meses 'para a. mesma emprê3a. 

Atualmente, para que o' empregado 
adquira direito a férias, é indispensá
vel que seu contrato de trabalho vigo
re por d-oze meses. pelo n:enos. E, se 
nes.ses doz~ meses o empregado tiver 
comparecido ao trabalho. sem faltas· 
imotivadas, poderá gozar quinze dias 
corridos de férias. 

Pretendemos a incluaão de um dis
positivo que não só fixe o limite mí
nimo de vinte dias útelS de férias 
para o empregado que tellha ficado à 
disposição do empregador durante 
dóze mes~s. co:mo também, o direito de 
férias proporcionais ao tempo de ser
viço desde que o €mpregado tenha tra
balhado mais .de seis meses' para a 
mesma emprêsa. -

o. projeto proibe distinção no pará
grafo 25 do art. 164, entre o trabaJho 
manual e técnico e o traba:ho intelec
tual. 

No entanto, como se sabe, o seni
dor público que deverá ser considera
do, em tese, como tra.balhaàor inte
lectual, tem atualmente. vinte dias 
uteis de férias por ano quando o 
tempo máxi±no que o :.rabalhador em 
geral pode alcançar de férias em um 
ano é de quinze dias. 

Em 14 d-e junh{;) de 1~H6. - Jusce
lino Kubitschek. - Rodngues· Seabra. 
-Israel Pinheiro. -Augusto Viegas. 
- Bias Fortes.- Oryntho Fonseca. 

N. 0 1.154 

CAPíTULO II 

DOS iDIREITOS SOC:AIS 

Artigo 164. 
Inciso VIII. 
Substitua-se por ... 
7 -· Indenização ao trabalhador 

dispensado, sem justa. causa, desde 
que a vigência do contrato de traba-

lho excetià de 180 dias e estabilidade 
no emprego, nos casos e na:s ccndi
ções que a. lei estabelecer. 

A lei atual considera como expe
riência o primeiro ano de trabalho d .... 
empregado. Assim, hoje, para que o. 
trabalhador adquira qualquer direito 
ern função de seu contrato do traba
lho, é indisp2nsável que tenha ficado 
à di."')J~ição do empregador durante 
doze meses. 

Pensamos que não há razões de 
qualquer ordem que justi.tiquem tal 
liberalidade em favor do patrão e 
tanta. severidade de tratamento ào 
empregado. 

Parece-aos que bastarão, com so
bra, cento e oitenta dias para que 
qualquer empregador conclua se lhe 
serve ou não para empregado a ge
neralidade dos cidadãos. E, se esgo
tando os seis meses de serviço, o em
pregador que entendeu satisfatório o 
trabalho do empregado quiser dispen
sá-lo sem justa causa supervenient-e, 
deverá indenizá-lo. · -' 

Em 14 de junho de 1946. - Jusce
lino Kubitschek. -·ROdrigues seabra. 
- Israel Pinheiro. - Milton Prates. 
-Augusto Viegas. - Btas Fortes. -
José Alkmim. - Olyntho Fonseca. 

N.O 1.155 

CAPíTULO- m 
DOS DffiEITOS SOCIAIS 

Artigo 184. 
Inciso - VI: 
Subustit~a-se por: 
5) - Re-::~ouso semanal aos domin

gos. Ao empregz.do que tiver ficado 
à disposição do empregador em t<>cios 
os dias da. semana ou faltado ao tra
balho, nêsse período, apenas ;:ser mo
tivo comprovadamente justo, . será 
pago pelo empregador o salário cor
respondente ao domingo, na base mé
dia da remuneraçâo diária alcançada 
na semana vencida. Igual remunera
ção será devida ao empregacio, nas 
mesmas condições,· nos dias de des
canço estabelecido pela ocorrência de 
feriados nacionais ou de feriados de
cretados pela autoridade competente, 
segundo ós usos e costumes locais. 

O Pr<:>jeto, no n.0 24, fala· em des
canço semanal remunerado aos do
mingos e, nos limites das exigências 
técnicas das emprêsas, nos feriad<X 
civis e religiosos, de acOrdo com a 
tradição local. 
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Parece-nos que o princípio, como 
está. redigido, não vem trazer novida
de alguma ao _que as leis de h:Jje já 
estabelecem. 

Pelas leis em vigôr, o descanço aos 
domingos é remunerado, uma vez <JUe, 
na fixação de qualquer salário, man
da a lei que se compute em seu cál
culo, a ocorrência do reíerido des
canço. 

.Os cálculos ps.ra idenização mensal 
ou pagamento de salário mensal hojr::, 
po: ex-emplo, são feitos à. base da re
muneraç§.o de 25 dias por mês. E c:s 
salários todos são fL'=adcs deb? .. ixo c.o 
mesmo critério de exclusão dos dc~m
gos, o que quer dizer que as leis atuais 
consià.eram remunezoad.o o Jomingo 
tanto que o inclue na fixação d~ cada 
saiário base. 

Não vemos porque condicionar aos 
limito..s das exigências técnicas da 
emprêsa, a remu...'1eração dos feriàdc;;. 

A ocorrência do feriado se dá por 
ato do poder público. Quer se trate 
de feriado nadonal, quer seja o re
sultado de decisão da autoridade do 
trabalho, à vista dos costumes e usos 
locais. · 

Há, sempre, uma paralização do tra
balho per imposição de ato do poder· 
público, no intuito de dar comemora
ç5.o ch"ica ou religiosa a qualquer 
acontecimento. 

Entretanto, êsse mesmo poder públi
co que proibe o trs.)Jalho, não fornec~ 
ao empregado que vive de sua luts. 
diária, meios de prover su::. subsistên
cia. 

O substitutivo que oferecemos, ao 
lado de garantir ao empregado, con
cretamente, a remuneração aos do
mingos e feriados na base da média 
dos salários vencidos na semana, con
tem ainda uma disposiÇão igua;me:l
te · interessante, que é a de procurar 
incentivar a assiduidade ao tralJaiho, 
pois fica entendido que só fará jus à 
remuneração aos domingos e fer!ados 
o ei;llpregado que sômente faltar ao 
trabalho na seman2., por motivo com
~rovadamentê justo. 

Eni 14 de junho de 1946. - Jusceli
no Kubitschek - Rodrigues Seabra 
- Israel Pinheiro - Milton Prates. -
Alkmin - QZyntho Fonseca. 

N.0 1.156 

CAPíTULO ili 

DOS DIRE!'LOS SOCIAIS 

brtigo 164 
Inciso- X 
Substitua-se por 

1) - Previdência, mediante con
tribuição igual da União, do emprega
dor c do empregado, em favôr da 
maternidade e contra as conseqüên
cias da velhice, da invalidez e da 
rno:rte. 

2) - Obrigatoriedade da institui
ção do seguro, pelo empregador, con
tra as conseqüências dos acidentes do 
trabalho; 

As duas sugestões acima são um 
desdobramento do n.0 X, da enume
ração do § 24 do art. 164, do Projeto, 
com refórma radicai de um principio 
ali consagrado e que, ao ser trans
formado em lei, traria sérias desvan
tagens para o trabalhador. 

A lei atual responsabiliza o empre
gador, e só éle, pelo estabelecimento, 
em favôr do empregado, do seguro, 
contra as conseqüências do acidente 
no trabalho. E', isso, aliás. uma obri
gação que sàmente deve ca;ber àque
le que elege seu ramo de exploração 

produtiva. E que, devendo conhecer 
de perto as necessidades maiores de 
proteção contra os riscos de acidentes 
no trabalho, deverá dispôr a estrutu
ra econômica de sua em.prêsa de modo 
a tornar possível que, desde o início 

de suas atividades, responda, pelos 
ônus decorrentes do indispensável· es
tabelecimento do seguro em benefício 
dos empregados. 

Além disso, não seria justo que a 
Constituição, para estabelecer precei
tos que visem a melhorar a condição 
do traball;l.ador, recorra a ésse expe
diente odioso de criar, nesta hora. 
aflitiva de dificuldades de tôda a or

dem, mais encargos de contribuição 
forçada que se iria arrancar do jã. 
minguado salário do operário para 

aliviar, em parte, o empregador, de 
um encargo que a lei atual contere e 

contra o qual nunca se demonstraram 
ra.zões que os mesmos aconselhassem 
seu afastamento. 
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:::? 
Assim sendo, entendemos que ·deve 

ser modificado radicalmente o princí
pio ào n.0 10, do art. 24 que estabe
lece contribuição também do empre
gado para custear despesas de previ-
dência contra as conseqüências de 
acidente no trabalho, obrigação que 
deve continuar a ser conferida ao em
preg~dol·, como na legislação vigente. 

Em 14 de junho de 1946. - Jusceli
no Kubitschek. - Rodrigues Seabra· 
- Israel Pinheiro. - Augusto Vié
ga.s. - Biris Fortes. - José Alkmim.. 

- O<yntho Fonseca. 

N.0 1.157 

CAPíTULO III 

DOS DUEITOS SOCIAIS 

Art!go 164 

Inciso III 

Substitua-se por ... 

1!) - Participação obriatóna do 
trabalhador nos lucros da emprêsa, 
sem prejuízo dos demais direitos e 
vantagens que Ll-:le são assegurados 
pela Constituição e pela Legislação 
Ordinária. 

O projeto, no inciso III, do § 24, 
consagra o princípio da participação 
obrigatória do trabalhador nos lu
cros da emprêsa. 

Reconhecemos que a medida é de 
alcance indiscutível em benefício do 
trabaihador. 

CGmo está redigido o dispositivo, 
porém, ocorreu-nos qu'e poderia surgir 
'!aí a possibilidade do esta.belecimen
to de contratos capciosos de socieda;. 
des fantásticas entre empregadores e 
empregados, para o fim de ficar o 
patrão eximido do cumprimento das 
demais obrigações que lhe são atri
buídas pela legislação trabalhista, em 
fu.."l~o da prestação do trabalho uma 
vez que tais contratos, habilmente re
digidos poderiam transformar o tra
balhador em sócio do empregador. . 

Em, 14 de junho de 1946. - Jusceli
no Kubitschek. - Rodrigu.es Seabra. 
- Israel Pinheiro. - Augusto Vié-
ga.s, - Bias Fortes. -José Alkmim. 
- Olyntho Fonseca. 

N'.0 1.158 

C_iiPíTULO III 

DOS DTIUITTOS SOCIAIS 

12) - Fiscalização da execução da 
L-egislação trabaihista . exercida pela 
União, pelo Estado e pelo Município. 

A prática tem demonstrado, exube
rantemente, que se não houver fisca
lização ativa e difundida ao máximo, 
nunca será verdade a proteção do 
trabalhador pela legislação social. 

Atualinente a fiscalização da exe
cução da legislação trabalhista cabe 
privativamente à União. 

A influência que a relação entre o 
empregado e o empregador vem exer
cendo na economia universal e no des
tino político dos povos, obrigará à 
conclusão de que, no Brasil, deve cum
prir não só à União, mas também, 
aos Estados e aos Municípios o dever 
predpuo de velar pelo -cumprimento 
das leis de proteção ao trabalho. 

No dia em que tivermos um fiscal 
do trabaL':lo que seja, em cada Muni
cípio brasileiro, com atribuições de 
promover perante às autoridades com
petentes· a responsabilidade dos cul
pados pelas infrações da legislação 
trabalhista, nesse dia cada- homem 
que preste serviços a outrem se sen
tirá mais seguro de seu destino e por 
isso mais amante do trabalho, o qué 
só ·virá em beneficio da ordem social 
e económica do Brasil. 

Em, 14 de junho de 1946. - Jusceli
no K1.:.bistschek. - Rodrigues Seabra. 
- israel Pinheiro. - Augusto Vié
gas. - Bias Fortes. - José Alkm.im. 
- Olyntho Fonseca. 

N.0 1.159 

Art. 164 ... 
§ 17 - Imediata legislação regulará 

expressamente o problema de fixa
ção do homem do campo, e estabe
lecerá, em cooperação com os Esta
dos, os planos de colonização e apro- · 
veitamento das te:::ras públicas. Para 
êsse fim, terão preferência os nacio
naiS; os habitantes das zonas empo
brecidas e os sem trabalho. 

Os dizeres con.c;tantes do Projeto 
vieram da Constituiçâo de 16 de ju
lho de 1934, como se sabe. Lei al
guma veio regular a matéria, n2. vi-
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gência daquela Gor:.stituição. De 
modo que foi dispositivo sem nem uma 
aplicação prática, e, por isso, o pro
blema de f i.x ação do homem 
ào campo jamais teve coordenação ou 
facilitação legislativa. Reiterado se
melhante disoositivo, nos têrmos do 
Projeto, cutrô fim não terá que a uto
uia no seu idealismo inicial. A al
teração redatorial proposta visa, pre
cisamente, o imperativo de legislar
se, de imediato, a respeito da má
xima questão nacionalista contemporá
nea: evitar que fique no domínio en
ganoso de mera promessa sedutiva a 
previdência de se fixar o nacional sem 

-~solo. 

Sala das Sessões, .12 de junho de 
1946. - "Manuel Duarte. 

N. 0 1.160 

CAPíTULO III 

DOS DIREITOS SOCIAis 

Emenda n.: 1.160. 
As emprêsas indutriais, comerciais, 

e agTícolas, em que trabalham mais 
de duzentas pessoas, são obrigadas a 
manter restaurantes que forneçam 
uma refeição aos seus servidores, nos 
têrmos que a lei estabelecer. 

A Constituição, no paxágrafo 33, do 
art. 164, estabelece normas que as 
emprêsas devem seguir ;no tocante ll. 
instrução dos seus servidores e dos 
filhos dêstes, exigindo o estabeleci
mento de escolas de alfabetização e 
de ensino profissional. 

A esta louvável preocupaÇão, deve 
se associar o cuidado <l.e melhorar a 
alimentação do operi:.rio. 

Sabemos que êstes moram longe· 
dos centros <l.e .trabalho, não 111.es sen
do permitido procurar as residências 
pa.ra. o almôço diáxio. Levam para o 
serviço, em recipientes · ante-higiêni
cos, urna ração feita pela. madrugada e 
que mal corresponde às exigências mí
nimas de sua. nutrição. 

O estabelecimento, nas empresas 
que tenham mais de duzentas pessoas, 
de restaurantes que forneçam o al
môço pelo preço e pelas condiçõ~s que 
a lei estabelecer, será um contin
gente precioso para a ·meliloria. físi-
ca do oper2.rio. , 

Inúmeras organizações já dispõem 
dêsse reéurso, não sendo, pois, desca
bido que, dentre os preceitos básicos 
de nossa lei figure um que contribua 

consiàeràvelme11te, para a robustez e 
bem estar do nosso povo. 

Em 14 de junho de 1946. - Jus
celino Kubitschek. - Rodrigues sea
bra. - Israel Pinheiro. -- .'lfilton 
Prates. - Augusto Viegas. - Bia$ 
Fortes. - José Alkmim. - Olyntho 
Fonseca. 

N.0 1.161 

Diga-se no § 21 do art. 164, em vez 
de "Todo brasil.eiro" "Tôda pessoa"._ 

Justijic4ção 

Sendo o nosso um pais de imigra
cão onde o trabalhador estrangeiro 
nãÓ faz concorrência ao trabalhador 
nacional, antes concorre para a sua 
educação pela valorização do t.raJ:>a
lho, deve a concessão ser extensiva 
a tôda. pessoa que, por seu esforço, 
tenha tornado produtiva. uma exten-
ção de terra de dez hectares. . 

Demais, longe de acentuar a ~fe
renca entre nacionais e estran~e1ros, 
a bÓa política àeve consistir em mco~
porar, o mais _rápido e. co;npleta!ller;~ 
que seja pOSSlVel, O alieD:lgena _a aul
vidade nacional. A onentaçao dos 
constituintes de 1S91, era, n~ste pon
to, acertadíssima. - Ra·u! Pzlla. 

N . 0 1.162 

No art. 165, § 2. 0 , suprima-se a 
alínea que reza "Os tratados e con
venções, que celebra: na forma desta. 
Constituição, passarao a fazer parte 
da legislação interna." 

Justificação 

A alínea estabelece a co!lSagraç~o 
constitucional da supre~ac1a. do di
reito externo sôbre o d1Te1to mt~rno. 

A tese é perigosa. Mas yengosa 
ainda semelhante consagraçao sole
ne, - que impedirá os intérpretes e 
o poder judiciário _de aprec1are~ a. 
matéria de confornudade com a ?-O~
trina e com a evolução dos pnncl-
pios. · . _ 

De bom aviso é que a Constitu1çao 
não se pronuncie. Mas, se se enten_de 
necessáxio o pronunciamento, - ele 
deve antes fazer-se em sentido con
trário, para que não abandonemos 21. 
tradição brasileira. 

A introdução, na legislação inter
na, de preceitos que não foram ela
borados por via. legislativa normal, 
diminue as prerrogativas do Congres
so Nacional. 
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Maior diminuição sofre ainda o Con
gresso pela impossibilidade de revo
gar {)U :Leformar aquêles preceitos. 

Os inL.onvenientes, para os cida
dãos brasileiros, são também, por mo
ti;vos óbvios. - Mario Masagão. 

N. 0 1.163 

':"itulo VI - Capítulo II - Fôrças 
Annadas: 

Art. - Os militares da reserva re
munerada ou reformados, jdesàe que 
tenham os ;mesmos tempos !de per
viço, receberão \Sempre proventos 
iguais para os mesmos postos. 

Farágrafo único - A lei ordiná
ria regulará os casos especiais. 

Justificação 

Trata ainda aqui da observaÇão 
do princípio da - "Subsistência fixa 
que os militares reformados ou reserva 
remunerada tenham semp1·e os seus 
proventos reajustados, para pô-los de 
acôrdo com o nível da vida, do C'On
trário· na alta velhice devido ao enca
recimento ~iisto~·icamen~e progres:;ivo 
das utilidades, todos acabarão ·na mi
séria. E se não houver êste reaiusta
mento para tod.oo, ter-se-~'i. sempre a 
calamidade, que hoje se observa, diga
mos, no Exército ou _l\.rmada ·oara 
exemplificar: de 2 oficiais reformados 
ou da reserba do mesmo piJsto, r:om o 
mesmo tempo de serviço, um têrço 
500,00 cruzeiTos como vencimentos 
mensais e o outro re:::eber 10 vezes 
mais!! 

Por que esta desigualdade horrí
Tel? Ambos têm o mesmo pôsto; 
ambos são reformooos ou da reserva. 
de 1."' classe; ambos têm o mesmo 
tempo de serviço; ambos são ofi
ciais dignos e prestaram relevantes 
serviços, mesmo · muitas vezes o 
mais remunerado - é mais modernc., 

tem menos merecimento e é sempre 
muito mais moço do que o menos re
munerado! Isso tudo é um absurdo! 
Mas é o que se observa! 

A emenda vem acabar com esta 
injustíssima desigualdade e reinte
grar os se.."Vidores da Nação, afasta
dos do serviço pela reforma ou 
transferência para a reserva., no ní
Yel de vida, que a Nação lhes pro
meteu; e pootanto, :reconhecer-lhes, 
também, como .aos da. ativa~ o direito 

ao reajustamento periódico dos seut 
vencimentos, sempre que o nível ele· 
vado dos preÇos, lhes impossibilite de 
viver e manter a dignidade àe sua 
situação social, como oficial. 

Que adianta a garantia das paten· 
tes e dos postos a famintos e men
digos, que é lógica e rigorosamentf 
a situação a que atingem os re!OT• 
mados na velhice se não tiverem seut 
proventos reajustados, e se não pos· 
suirem recursos particulares ou n4 
mínimo, alguém que· os sustente? 

Vê-se que a emenda é muito justa 
e humanitária. · . 

Sala das Sessões, em 15 de junh& 
de 1946. - Euclides Figueiredo. -
Epilogo de Campos. - O sono TU!Jl'
ty. 

N. 0 1.164 

Aos arts. 17{) e 187: 
Suprimam-se, tanto no n. 0 II do ar· 

tigo 170, como no n. 0 m do e.rt. 18"/, 
as palavras: "de ferro". 

J1tstificação 

No caso do n. 0 II do art. 170 e no 
do n. 0 m do art. 187, não se justifi' 
ca a restrição às estradas de ferro. 
Estrooas, de modo genérico, é o que 
deve ser diw em am.bos os textos. -
Nereu Ramos. - Gustavo Capane-
ma. 

N. 0 1.165 

No a..'i;. 172, § 3. 0 , ao invés de 
"inclusive em" digTa-se: "ou em". 

Justificação . 

O texto alarga demasiadamente 11 
conceito de função pública, exten. 
dendo-se ao serviço de tôdas as en. 
tid!ades autárquicas o que, sõbre con• 
trariar o nosso direito atual, é inad
missível. 

A emenda suprime o inconvenien-
te, sem prejudicar a substância da 
dispositivo. - Mario Masagão. -
Plinio Barreto. -

N.0 1.166 

Ao título VI: 

Reuna-se a matéria do art. 173 e a 
dos arts. 175, 176, 177, 178, 179, 180, e 
181, num título denominado Dos fun
cionários e dos militares, que pa....o:sari. 
a. ser o título VI. 

Justificação 

Emborà submetidos a estatutos di
ferentes, os fl.mcionártos e os lllilita· 
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res, como se.......,idores públicos, estão 
sujeitos a princípios que em muitos 
pontos coincidem ou se assemelham. 
:!!: de t.ôda. a conveniência, em tãi.; ma
térias, formar doutrinas e .,istemas 
harmônicos. A coordenação do.:; cicis 
assuntos, corno capítulos separados de 
um mesmo titulo, a:;P-nde a es:x:. con
veniência. - Gustavo Capanema. 

N.O 1.167 

Ao art. 174, do Projeto, acrescente
se: 

Parágrafo único: - . O tipo de or
ganização das unidades dessas poli
cias, a sua: instrução e serviços serão 
regulados pelo Estado Maior do Exér
cito. 

Mantêm os Estados as suas poli
cias militares; com elas dispendem 
consecutivamente: são elas necessá
rias à segurança interna e à ?nmm
tencão da ordem. Constituem, porém, 
magmficas reservas do Exército. Daí, 
o sentido premunitório de receberem 
essas admirávei5 e bravas polícias mi
litares o tipo de organização instrução 
e serviços regulados pelo Estado Maior 
do Exército: só assim haverá unidad·e 
de organização, disciplina e direção, 
conforme o plano geral das tropas fe
derais, com as quais servirão, quando 
mobilizadas, à disposição do Govêrno 
da República dos Estados Unicios . do 
Brasil. 

S. S., 12 de junho de 1946. - Ma
noel Duarte. 

N. 0 _1.168 

O Poder Legislativo votará o Es
tatuto dos Ftmcioná..'ios Públic~. 

obedecendo às seguinte normas, des
de já em vigor: 

1) . O quadro dos funcionários pú
bliccs compreenderá todos os que 
exerçam cargos públicos. seja qual 
!ôr a forma de pa~mento. 

2) Salvo os casos previstos na 
Constituição, serão aposentados com
pulsoriamente os funcionário que 
atinjam 70 anos de idade. 

3) A invalidez para o exercício do 
ca.rgo ou pôsto d:eterrnir.lará a apo
sentadoria ou reforma que, nesse 
caso, se contar o funcionário mais 
de trinta anos de .serviço público efe
tivo, nos têrmos da lei, será conce
dida com os vencimentos integrais. 

4) O funcionário que se invalidar 
em conseqüência de acidente ocor
rido no serviço, será aposeota.do com 
vencimentos integrais, qualquer que 
seja o tempo de serviÇo; serão, tam-

bém, aposentados, ru atacados de do
ença contagiosa ou incurável, que os 
inabilite para o exercício do cargo; 

5) Os proventos da aposentadoria 
ou jubilação não poderão exceder os 
vencimentos da atividade. 

6) Todo funcionário público terá 
direito a recurso contra decisão dis
ciplinar, e, nos casos determinados, 
à revisão de processo em que se lhe 
imponha penalidade. salvo ~ exces
sões da lei militar. 

7) O funcionário que se valer da. 
sua autoridade em fa·;or de partido 
político cu exercer pressão partidária 
sôbre · seus subordinados, será punido 
com a perda do cargo qu,,ndo pro
vado o a.bu.so em processo judiciário. 

8) Os fu..-rJ.cionários terão direito a 
féria.s anuais, li<'m desconto; e a fun
cionária gestante, a três meses de li
cença, com vencimentos integrais. 

Os preceitos acima, fazem parte do 
art. 170 da Constituição de 34. OS 
funcionários tinham ali, já assegu
rados um mínimo de direito::.. 

No projeto atual nenhuma refe
rência se fêz ao assunto. 

Por certo argumentarão que a lei 
crrunária estabelecerá as normas 
refe.rentes ao Estatuto dos Funcio
nários Públicos. 

Mas se na Constituição de 34 os 
legisladores incluil'am no texto cons
titucional êsses preceitos, por que 
suprimi-los agora? · 

Por que não conferir, desde logo, à 
numerosa classe de servidores Dúblicos. 
os direitos essenciais, já consignados . 
em outras Constituições? 

O projeto tra-r;a desigualmente, o 
funcionário e o trabalha:d:Or cujas 
prerrogativas no coap'tulo dos "Di
reitos Scciais", mui justamente fi
cam assegurados. 

E' razoável, pois, que se estabeleÇa 
desde logo, _os preceitos da Consti
tuição de 34, coirlferindo ao servidor 
público, cs direitos que constituem 
uma conquista do espírito moderno. 

Em 17 de junho de 1946. - Jusce
lino Kubitschek. - Lahyr Tostes. 

N.0 1.169 
Inclua-se em seguida ao art. 175: 
Art. Os cargos públicos não poderão 

ser criados nem suprimidos senão por 
lei especial. 

Parágrafo único. As funções de ex
tranumerário mensalista serão con-
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vertidas em cargos públicos depois de 
cinco anos de existência, e os seus 
ocupantes serão providos nesses car
gos, com direito . à estabiiidade, se 
contarem o mesmo temno de efetivo 
e.'Cercício . -

J ustificaçtio 

A matéria do artigo te:.n . a finali
dade de evitar que, à margem dos 
quadros normais das repartições e ser
viços públicos, se criem novos cargos, 
per efeito de regulamento emanado de 
Poder Executivo, ou que, pelo mesmo 
processo, se ultime a extinção dos exis
tentes. Em relação ao Poder Legisla
tivo, a emenda amplia a regra ado
tada, quanto à lei orçamentária, peio 
pal'ágrafo 1.0 do art. 134. 

A outra parte da emenda procura re
solver a situação da gr2.nde classe dos 
extranu...-nerários, sem desatender às 
conveniências da administracão. nem 
sobrecarregar o Tesouro. Nã'o parece 
que se deva adotar o princípio que re
conhece o direito à estabilidade do ex
tranumerário,· sem umas tantas caute
las. Cu..'llpre distinguir dentre os ex
tranumerários as várias espécies: con
tratados, mensalistas, diaristas e ta
refeiros. Sàmente os mensalistas se 
assemelham aos funcionários, pela per
manência da funç2.o, embora admitida 
inicialmente a título precário e tran
sitório. Os contratados têm os dizei
tos ajust.a,dos no respectivo contrMo; 
os diaristas e tarefeiros exercem fun
ções transitórias e se pessoalmente 
permanecem largo tempo nos serviços 
públicos, nem por isso se deve atn
buir ao Tesouro o ônus permanente 
de um serviço que, por sua natureza, 
pode cessar a qualquer momento. 

O dispositivo p1·oposto fixa o prazo 
de cinl!o anos para que se verifique 
se há necessidade da função do men
salista. Após êsse lapso de tempo, pre
sume-se a necessidade da sua existê~
cia nos serviços normais da adminis
tração, devendo, por isso mesmo, per
der o caráéer em que foi institufda e 
transformar-se em cargo público. in
tegrando o · quadro geral de funcio
nários. Nessa oportunidade, então. o 
titular da função transformada adqUi
rirá as prerrogativas de fu.."lcionária, 
com direito à estabilidade, se conta.~· 

o mes:::no tempo de efetivo exercício. A 
prolongada permanência no exerckio 
e a admissão anterior mediante prova 
de habilitação valem por um atesta
·do de capacidade funcional. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1946. 
Raul Ba,rbosa.. - Almeida Monte. 

- Egberto Rodrigues. · 

N. 0 1.170 

Art. - Adqui.iem estabilidade os 
servidores da União, independente da. 
natureza do trabalho e da forma. de 

_ nomeação, que contem mais de 10 
anos de serviço. 

Justificação 

Além dc-s extranumerários há os 
servidores públicos, admitidos por 
dive1·sas forma.s, há longos-·anos pres
tando relevantes serviços qu.z· os re
cOlnerndam ·ao amparo e garantia. do 
Estado, não inferior ao da legisla
Çã:o trabalhista para os emprega{ios 
na indústria e no comércio. 

Os cargos ocupados por êsses ser
vidores não são permanentes. Dai, 
uara maio:- fadlid:uie da Adminls
tração, propormos a estabilidad-e dos 
funcionári06 citados, que permitirá 
seu deslocamento para outros cargos, 
de acôrdo com a necessidade do ser
viço. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Hugo Carneiro. Crep<JrJ. 
Franco. 

N. 0 1.171 

Ao capítulo II, do titulo VI, acre<>
cente-se, como artigo e com a devi
da numeração - O funcionário pú
blico c-Svil em servico ativo será li
cenCiado, com tôdás as vantagens, 
que gozar, no periodo compreendido 
entre o registro da sua cendidatura 

·a qualquer cargo eletivo e a respec
tiva eleicã.o. 

O diréito de candidatar-se a qu~l
quer oa.rgo eletivo, que cabe aos fun
cioná--rios, pod-erá ser prejudicado. se 
não gozarem êles de absoluta liber
dade de propaganda. 

Assegurá-la, de maneira eficaz, é 
a finalidade da emenda. 

Sala da AI~sembléia Nacional 
Constituinte. 14 de junho de 1946. -
Olavo Oliveira. - Deodoro lrfenà.On
ça. - Ca1npos Vergal. - Café Fi
lho. - José Alves Linhares. - Ste
nio Gomes. - João Nogueira Adeo
cfuto. - Teoàulo Albuquerque. 

N. o 1.172 

Onde convier: 
Art. - As licenças para tratamen

to .de saúde do servidor, até sessenta 
dias em cada ano. serão -::ontadas co
mo tempo de serviço públieo para to
dos os efeitru.. 



-207-

Era disposição constante do a!'ti
go 1. 0 , § 11 da Lei n. 0 1.173, da 16 
de janeil"o de 1904. Não foi incluida 
i'lO Estatuto dos Funcioná:rios Públi
cos éivis (Decreto-lei n.0 1. 713, de 
28 de outubro de 1939) . No entan
to, é justo que nas oco!'réncias in
ciependentes da vontade do funcio
nsrio, como as de moléstia que o im
peçam de t:::abaU:ra:r, se procme min
nora!' o prejuízo ncs casos de pro
moção e apO<Sentadoria. 

Salas das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Hugo Carneiro. Castelo 
Branco. 

N. 0 1.173 

Onde con':ier: 
Art. - A classificação por ordem 

de antiguidade nas carreiras funcio
nais, obedecerá sempre ao critério de 
tempo de serviço de cada um. 

Justificação 

A ant-iguidade de ·Iasse envolve 
graves injustiças. Quan<!o essa an
tiguidade parte da mesma data, uma 
diferença de um ou poucos dias, leva 
à afirmativa de ser um funcionário 
de vinte anos de serviço público ·mais 
a..TJ.tigo do que de quarenta anos, sim
plesmente porque êste, durante al
guns dias, por doença, esteve impe
dido de comparecer ao serviço .. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Hugo cameiro. - - Castelo 
Branco. 

N.0 1.174. 

Onde convier: 

Art. - A idade limite para a apo
sentadoria compulsória dos servido
!!"es públicos será de setenta anos. 

Justificação 

Trata-se de elevar o atual limite 
de idade, que é de sessenta e oito 
anos, para setenta. :t=:ste limite, es
tabele-cido no art. 68, m, ~ 1. 0 , po
derá estender-se a todos os· servido
res públicos, permitindo àqueles que · 
ainda estejam em condições de 
prestar servi~os à Administração, 
continuarem em exercício por mz.is 
quatro a.'1.os. Não há prejuízo para 
o servidor, o qual não fica impedido 
de promover vcluntà..'i.amente a sua 
:a;oosentadori~ antes de atingir a 
idade compulsória, e beneficia os co
:!r€S públicos pela e-conomia que re-

sul ta à e não onerar a ve:ba. ·de in3.-.... 
~,.lVOS. 

Sala das Sessões, 17 de jU.t1ho de 
1946. - Hugo carneim. Castelc 
Branco. 

N. 0 1.175 

Título ili - Capítulo III - Dos 
Funcionários Públ!cos: 

i\..rt. Os servidores civis da União 
dos Estados, do Distrito Fede::-al, dos 
Tenitórios e dos Municípios, aposen
tados, jubilados ou em disponibilida
de, desde que tenham o mesmo tem
po de serviço público, recebe:::ão sem
pre proventos iguais para as mesmas 
categorias . 

Parágrafo único. A lei ordinária. 
regulará os casos omissos ou espe-
ciais. 

Justificação 

Não se compreende desigualdade 
de proventos para servidores da 
mesma categoria e que tenham o 
mesmo tempo de serviço público, 
dando, como resultado o absurdo de 
um ganhar dez vezes mais do que o 
outro, somente porque é um velho 
servidor e o outro é muito mais mo
derno! Questão aosurda de tabe}as. 

Mas a vida encarece para todos os 
servidores; e. por conseguinte, se to
dos tém a mesma soma de serviços 
prestados à Nação, porque o mais 
moderno, e mais moço recebe mui
t~simo mais do que o antigo? 

Fazer ,assim é condernar os velhos 
sevidores à misé:ria ce:::ta na velhice 
se não tiverem êles um re:curso pes
soal qualque:r! 

O Estado -cieve manter e proteger 
os seus servidores até à morta e nos 
mínimo, é justo que trate a todos êles 
com iguai.da.de, desde que estejam~ 

quanto a ser·z.;iços prestados à Nação, 
em condições idênticas. 

Isto visa a emenda. - Euclides Fi
gueiredo. - Epílogo de Campos 
Osório Tu.yuty. 

N. 0 1.176 

Ao art. 177, acrescente-se, depois 
da palavra "vitalício", as palavras 
"e inamovíveis". 

Dar vita.liciedade sem inamovibili
dade é contradição, na verdade, pois 
o pedido de exoneração de um fun
cionário poderá ser provocado com a. 
sua !'emoção para local remoto. Os 
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exemplos pululam pelo ps.ís. .As duas 
garantias se completam.. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 
1S46. - José Bonifácio. - Licurgo 
Leite. - Aureliano Leite. - Toledo 
Pisa. - José Monte~ro de Castro. -
Magalhães Pinto. - Ga.õTiel Passos. 

N.0 1.177 

Redija-se o art. 176: 

"Só pode haver acumulação remu
nerada, existindo compatibilidade de 
horários, de um cargo do magistério 
com outro idêntico ou de qualquer 
natm-eza". 

Justificação 

Em vez de estabele<:er a regra ve
datória da acumulação de cargos pú
blicos a emenda prefere firma.r, em 
têrmos insofismáveis, a única hipó
tese em que deve ser tol€l'ado o 
exercício cumulativo de cargos re
muner.'lidos. O texto do proj€'to tem 
dois grandes defeitos: 

a) não limita a acu.."'lulação: 
b) usa a expressão "cargo técmco 

ou ci·entifico", exigindo, ainda, a 
correLação de matérias. 

A falta de limite pode . dar mar
gem a. abusos, como aconteceu no 
regime da Constituição de 1934, em 
orejuizo do próprio m2.gi.stério. Por 
ôut:ro lado, a expressão "cargo téc
nico ou científico" é de difícil con
ceituacão, servindo apenas para atri
buir-se êss·e caráter a um grande 
;número de cargos públicos. 

Melhor. portanto, é gen.zralizar a 
pennissão p.ara a~.ender aos fin~ ~e
sejados. O preceito tem o obJetlvo 
de resguardar as conveniências do 
magistério, em todos os graus, o 
qual ficaria, com a proibição abso
luta, privado d·e bons prof.essõres. 
Mas n§,o se deve perder de vist.a 
que o dispositivo tem aplicação em 
todo país e que, no interior, os es
t.abelecimentos de ensino recrutam 
os elementos docentes entr.e mag'.s
trados, membros do ministério P·"..' 
blico e funcionários titulares de c:lr
gos de tôda espécie. Os exemplos 
estão à vists.: ótimos professôres de 
língua, d-e ciência e de a..-tes são, 
mui·tas vêzes, sobretudo no interior 
d<> pais, simp!es funcionários admi
nistrativos. 

Sala ci2.s Sessões, 17 de junho de 
19?6. - Rau.Z Barbosa. - Armeick 
Monte.. J.anduí Carneiro. 
Leão Sampaio. - Osvaldo Studart. 
- Beni CarvaZJw. Egberto Ro-
drigues Gentil Barreira. 

N.0 1.178 

Ao art. 176 Redija-se as-
sim: 

"E' v-edada a acumu1ação de quais
quer cargos, excéto, o de magistério, 
que poderá ser exerci<do com qual
quer outro, havendo compatibil!.d3,de 
de horários". 

Justificação 

Os prof.essôres no Brasil são mal 
pagos e pouco numerosos. Proibir 
que êles acumulem cargos é afastá
l{)S do magistério, pois que, em ge
ral, os outros cargos têm v.eru:imen
tos mais sedutores. A exceção que 
a emenda abr,e é justa, pois os 
professôr.es são poucos e o pais pre-
cisa de muitos. · 

&la das Sessões, 15 de junho de 
1946. José Bonifácio. - Dolor 
de Anàrade. - Aureliano Leite. -
ToZedo Pisa. LiC".LTgo Leite. _..: 
Magalhães Pinto. Gabriel Pas-
sos. 

N. 0 1.179 

A<> ·art. 173, n.o !I: 

Or~de se diz: "Depois de... con
curso", ' dig·a-se: 

"li Depois de dois anos d'e 
exercício, os nom.eados sem concurso, 
incluindo-se o n.essoal extranumerá
rio-mensalista, ê-ontratado, dtarista e 
ta!l'.ef.eiro, desde que exerçam transi
tõdamente função permanente". 

Justificc.ti'Va 

A presente emenda visa garantir 
a estabilidade de pequenos funcioná
rios, até hoje desamparados pela 
lei. 

Ademais, o seu aproveitamento 
não originará o menor aumento de 
despesa para a União. 

A sua aprovação importa em fazer 
a essa laboriosa classe d-e funcioná
rios d·esprotegidos a devida justiça. 

Sala das Sessões, 17 de jur..ho de 
1946. - José Leomil. 

N. ~ 1.18() 

Inclua-se em seguida ao art. 179 o 
seguinte (iipositivo: 
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Art. A lei ordinária orgarlizará o 
Esta.tuto dos Funcionários Públicos, 
obedecendo aos princípios estabeleci
dos nesta Constituição e ainda aos 
seguintes: 

a) - a investidura nos cargos ini
ciais de ca...-rerra e nos demais que a 
lei dete=L'lar far-se-á. mediante 
concurso de provas ou de títulos e 
depo-is de exame de sanidade; 

b) - salvo os casos previstos na 
Constituição, serão compulsoriamen
te aposentados com vencime!ltos in
tegrais os funcionários que atingi
rem sessenta e oito anos de idade; 
o linúte de idade poderá ser redu
zido para categorias especiais <ie 
funcionários, <ie acôrdo com a na
tmeza d·as fUi!lções; 

c) - a inv.alidez para o exercícic. 
do cargo dete:rminará a aposentado
ri:!!., que será concedida com venci
mentos integrais se contar o fun
cionário mais de trinta anos de ser
viço efetivo; o praw para a conces
são de aposentadori.a com vencimen
tos integrais, por invalidez, poderá 
ser excepcionalmente reduzido nos 
casos que a lei determinar; 

d) - o funcionário que se invali
dar em conseqüência de ocidente, 
ocorrido no serviço ou de doença 
profissional será aposentado eom 
v.encimentos integrais, qualquer que 
seja o tempo de serviço; será tam
bém, aposentado o funcionário afe
tado de doença contagiosa ou in
curável, definida em lei, e que o ina
bilite para o desempenho do cargo; 

e) - os funcionários terão direito 
l'> féri,as anuais, sem desconto, e a 
funcionária gestante, a três meses 
com veneimentos L.TJ.tegrais. 
· /) - os ver..cimentos dos fu.,'1.cioná

:rios obedecerão a padrões fixados em 
lei; 

g) -os proyentos da aposentado
ria não poderão exceder os venci
mentos da. atividade; 

g) - o fu.TJ.cionário terá direito a 
recurso contra decil:ão disciplinar, e, 
nos casos determinados, à revisão de 
processo, em que se lhe imponha. pe
nalidade salvo as exceeões da lei 
militar. , . 

Justificação 

A emenda tem o objetivo de incor
porar ao texto constitucional garan
tias, hoje incluídas no patrimônio do 

funcionalismo civil, as quais for-am 
contempladas nas Ccru;tituições de 
1934 e de 1937. Confrontadas com as 
regras constitucionais anteriores, as 
normas incluídas na emenda não 
consagram inovações. Apenas pro
cura-se amparar melhor a situação 
do funcio.nário aposentado compul
sõriamente em virtude da idade. 
Não se compreende que o Estado de
sa..-npare o seu funcionário, na velhi
ce, quando se presume a sua total . 
incapacidade para a atividade fun
cional, pois a tanto equivale conce
der-lhe vencimentos· proporcionais. 
No momento, a medida poderá pare-
cer o.nerosa rporque pode existir 
grande número· de funcionários atin
gidos pe1a compulsória com pouco 
tempo de se1·viço. Essa circu.TJ.Stân
cia puramente ocasional não deve 
prejudicar o critério que se pretende 
adotar. A lei ordinária, fixando a. 
idade máxima para o ingresso no ser
viço público, evitará que .isso a.cmlteça 
no futuro. Ademais êsse encargo é 
custeado, em parte. pelas contribui
ções dos servidores públicos para os 
institutos de previdência. Aliás, as 
condições gerais da aposentadoria de
vem figurar na Constituição para for
mar o conjunto civil, a fi:::n de que a 
::.egislação ordinária e os regulamen
tos adrr..inistrativos não transformem 
essa garantia contra as consequênclas 
da invalidez e <:ia velhice em causa de 
sofrimento para os c;-u.e esgotaram as 
suas energias nos seryiço::. do Estado. 
Se assim .não fôsse teria sido possível 
ao legislador ordinário transferir a 
entidades autárquicas a obrigação de 
pagar os proventvs da aposentadolia. 
em bases inferiores às (lUe sempre fo
ram fixadas na nossa legislação. 

A emenda eleva a preceito consti
tucional a regra que manda padro
nizar os vencimentos dos funcioná
rios públicos civis, assegurando, as
sim, a persistênci.a do siste:i:na em 
vigor que co..TJ.stitue, sem dúvida, um& 
das mais salutares iniciativas dos 
poderes públicos. Os padrões insti
tuídos em lei evitam a proliferação 
de -tipos de vencimentos e, quanto 
possível, rlive1am os estipêndios de 
funcionários da mesma classe, e se 
não impossibilitam, pelo menos di
ficultam, aumentos e diminuições de 
vantagens econômicas como deeor
rência de medidas pessoais. 



- '310-

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Rual Barbosa. -- Almeida 
Monte. - Egberto Rodrigues. Os-
1Jaldo Studart. 

N.0 1.181 

Inclua-se deuois do art. 179: 
Art. -A lei" regulará os direito;:; os 

deveres e as condiçõ~s de exercício do;:; 
serviços públicos, observados os pre
ceitos do art. 164, § 24, ns. I, H, IV a 
VII, IX e X. 

j~lStificação 

A emenda tem a finalidade de ·~olo
car os trabalhadores que servem nos 
serviços públicos sob regime eqmva
lente ao que a lei prescrever para 
quantos exerçam a.s suas 3.tiJidades 
em emprêsas ou firmas parti c 'llares. 
A iniciativa dispensaria justifi<.:a:;:ão. 
Se o Estado impõe ao empregador 
condições minimas para melho!·ar a 
situação does trabaThadores, não pode 
eximir-se de observá-las, em relação 
aqueles que admite para o desempe
nho de funções semelhantes. 3a1ário 
mínimo, limitação das horas de tra
balho, repouso semanal remune<sdú, 
férias anuais remuneradas, asslsLêü
cia médica, sanitária e hospitalar e 
previdência contra os efeitos da in
validez e da velhice são vantagens 
que não podem ser negadas aos -em
pregados do Estado e é doloroso re
g:!star que, no momento, muitas enti
dades públicas da União, dos li:>tados 
e dos M1micípios não as concedem aos 
seus operários. 

A emenda integra o conjunto de 
garantias asseguradas aos servidores 
públicos de tôdas as modalidadP.S. 

Sala das Sessões,- 17 de junho à<: 
1946. - Raul Barbosa - &lmPida 
Monte - Osvaldo Studart Egberto 
Rodrigues. · 

N.0 1.182 

Emenda ao art. 180: 

Redija-se assim: 
Invalidada por sentença a adnussão 

de qualquer funcionário, será ele re
integrado. O que lhe houver ocupa
do o lugar ficará destituído de pL-:.no, 
salvo ee houver prestado concursv. ou 
será reconduzido ao cargo anr,srior, 
sempre sem direito a qualquer iildeni
zação. 

O funcionário de concurso, sem or
denado, ficaria aguardando a primei
ra vaga que vcorrer de cargo :dénti
co ao que ocupava. 

Justificação 

Não consulta a eauidade que um 
funcionário haja prêstado conc:.u:so 
e, depois, pela sentença que invaHda 
a demissão do colega, venha, p:rra e 
simplesmente, perder o cargo . .f:le ts
tudou, trabalhou, gastou tempo ~: tal
vez dinheiro para triunfar no ;:oa~ur
so. A culpa da demissão injusta cabe 
ao Estado e não aquele que ocup~;;.u o 
lugar do reintegrado. Logo, não deve 
sofre as conseqüências de ·um ato pa
ra o qual não concorreu. Demais, po
deria es.tar ocupando outro empr<:gc 
se não fosse a . confiança que deposl
tou no Estado, que o chamou para o 
concurso. 

Sala das Sessões, 17 de junho ce 
1946. - Glicério Alves - Souza Cos
ta - Adroaldo Costa - Herophilo 
Azambuja - Luiz iY.rercic Tei.Teira -
Pedro Vergara - Ernesto Dornel~s -
Manoel Duarte ~ Daniel Farncu -
Teodomiro Fonseca - Gaston En
gZert - Antero Leivas Brochado 
da Rocha. 

N.0 1.183 

Substitua-se a segunda parte do § 
1.0 , do art. 186, pelo seguinte: 

"Se o orçamento que se elabü:::er 
em seguida à requisição não consig
nam as dotações necessárias, a :!-Uto
ridade judiciária competente ~omuni
carã o fato ao Supremo Tribunal ,Fe
deral para os efeitos do art. 117, nu
mero V. 

Justificação 

A execução das sentenças jmllcia<s 
e essencial à seriedade do re<sime. E 
na nossa prática política são comuns 
os casos de desrespeito às sentença:; 
por simples omissão dos poderes lo
cais. ·Há sentenças que jamais se 
cumprem ante o capricho de politico 
de não consignar verba própri.a ncs 
orçamentos. A possibilidade declarada 
de intervençã,o porá têrmo a essa prá
tica abusiva.. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 
1946. - Café Filho. 

N.0 1.184 

Ao Capítulo VIII, das Disposiçó<=s 
Diversas, acrescente-se: 

Art. O pagamento das custas ju
diciais será feito em selos,· integran
do-se os servidores da Justica no !lis
tema- geral dos furlcionános públl-
cos. ' 

§ 1.° Cs vencimentos serão com
postos de ordenado fL~o e gratifica
ção proporcional ao trabalho de cada 
um. 
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§ 2.0 Para êste efeito as rendas àa. 
taxa ju<lici3.ria, das custas e do atua1 
imnôsto de sêlo relativo aos atos ic
renses, aos notariais e a quaiS•:}UcC' 
documentos em que intervierem juiz::.:; 
cu servidores, serão apu:!:ados re~ai;i

-.-:::,mente à únião e a cada Est.::.lü, 
:Para aplicação exclusiva aos serviços 
da Justiça e à instalação condigna a·~ 
suas :!:e partições. 

justificação 

De longos anos e cada vez mais in
tensa é a grita contra o eneare<::i
mento dos serviços· judiciais, e Ca.r!GS 
Maximiliano, quando Ministro da .Jus
tiça, proclamou que " um simples e.;
aivão do cível, copista de formulários 
e subordinado aos pretores, ganh<>, 
n1ais que . o desembargador; o ofi~la. ~ 

do registro especial de títulos. os con
tadores e vários tabeliães aufe,.em 
:Proventos melhores do que os de ;;i!'..tS 
superiores colocados na cúspide .C:a 
hierarquia adrrunistrativa ou judiei a
ria, os ministros de Estado ou do Su
premo Tribunal Federa::.. Por is.so no 
Rio de Janeiro contrastava (e ~on
tinua constrastando) a vida mCY.içsta 
dos magistrados com o luxo ostentoso 
dos escrivães e notários" 

"Se um oficio de justiça da para 
duas famílias viverem à larga. oem 
escorchado deve ser, embora de acol'
do com a lei, o mísero contribuinte". 
"Clamam os advogados e partes; so 
os serventuários estão contentes". 

Os notórios exagêros de remunera
ção e os conhecidos abusos estã.o :!:e
clamando urgente corretivo que o ;>o
der público não tem sabido dar. com
placente com o interesse particular c 
hostil ao bem geral, que exigiria até 
a inteira gratuidade da justiça, m:J.s ~ 
necessário também não tirar ao sAr
vidor o estimulo devi-do a todo traba
lho. 

"Os meios regulares (diz Peren·a 
Braga) de combater as extorsões .;ão 
tão massantes e demorados que v 
mais prático é a submissão. O adv')
gado que se rel>ela perde o tempo, 
;fica mal visto, conquista desafetos, e 
nem sequer pode fugir aos ambiciosos 
porque a distn'buição obrigatória 'dos 
feitos) o força a ir para onde o mal::
dam, se tiver escrúpulos e não a qui
zer burlar . 

. Com a livre escolha as partes podç
:rias preferir os honestos, que, aliás. :;ão 
em bom número, os dehonestos dei
xariam de sê-lo, ainda que por fôrça, 
daquele cálculo utilitário a que se re
feria o marquês de Maricá. 

Não é preciso dizer mais para mos
trar a nocividade do abominável sis-· 
tema de remuneração por tabelas pu
ramente ideológicas: tudo é do conl1e
cir!:ento geral e está na consciê!lch 
de todos. 

Parece, contudo, que há ainda um 
meio têrmo a . experimentar, a êste 
seria a di-.;i:são dos vencimentos etü 
uma parte de ordenado fixo e uma 
parte de gratificação variavel na :::Jl'O
'j)Orção do trabalho feito à semeLlian
ça da divisão usual relativa aos d~

mais funcionários do Estado. Dês:;e
modo, o ordenado garantiria razoê.
velmente a subsistência do funciona
rio, sem o deixar à mercê do mal~>r· 

vu menor movimento forense, e a gra
tificação premiaria a diligência na 
:Proporção de trabalho feito. 

Nesta segunda parte poderia con
server-se o regime de custas, que seri
am pagas em sêlo, para eyitar as 'Ila
jorações abusivas. e a absorção de 
trõcos, tirando à Justiça o velho bal
cão em que há séculos rola a moed":l. <J 
Estado ficaria com uma percentagem, 
para atender aos onus dos vencim;m
tos, e cederia o resto ao funcionário 
pata constituir a gratificação. A divi
são da percentagem, incluídos neh:s 
os juízes, ou seria na proporçã,) jo 
trabalho de cada um, ou obedec~na 
a uma gradação descendente na o•
tlem da gerarquia, sendo esta fo'!'m::. 
a mencs estimulaàora do esfôrço p;:-ó
oprio, mas a única pela qual se impe
diria os subordinados de ganharem 
mais que os superiores. 

Assim se asseguraria a subsistêncla. 
do funcionário. poupando-o à nec"!s
sidade de recorrer a conhecidos m':!ios 
de aumentar ardilosamente os DhJ
ventos, e não se lhe tiraria de ;,odo 
o estimulo, permitindo-se-lhe aum~n
ta:r os redit<Js do cargo, que se to,.na
ria tanto mais honestamente rendes:, 
quanto maior fôsse a diligência e a 
boa vontade". 

Não haverá muita despesa. Tooa a 
máquina judiciária se move com as. 
custas e com o produto dos selos 1\.::1 
estatísticas mostraram já que o s~lo 

paga neste Distrito Federal todo~ os 
que recebem vencimentos, e ainda. 
aéontece êste fato extranho e extra
P..hável: deixa saldo. 

Por outro lado, com as custas se 
manteem hoje os serventuários que: 
só com elas se remuneram, vive!l.Jo 
alguns em verdade parcamente <no 
interior do País). outros com larg'Je• 
za, e muitos com superabundância. 
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E', pois, evidente que, sem aumenr.o 
de despesa para o Estado e sem agr::.
vação de taxas para as partes, ;:o
der-se-á manter da mesma form.a o 
serviço, aproveitando com equidadP. o;; 
saldos G.as gran-des .cidades para c í-:\1 
êles melhorar a situação dos funcio
nários das comarcas do interior. 

Ainda mais: assim se concorrem 
' para est2-belecer um pouco de eq!!ill

brio entre cargos da mesma categ·oria, 
hoje desigualmente aquinhoados. 

Demais, e preciso repitir e clamar: 
é profundamente iníquo e degradante 
admitir que haja qualquer espé<:iP de 
funcionário melhor aquinhoado quP o 
seu juiz, quando o cargo dêste, a'.ém 
de superior, exige habilitações infim
tamente maiores reelamam renresen
tação decente, impõe graves responsa.
bilidades. Por que há de êle conten
tar-se com o que recebe, quase sem·· 
pre abaixo do razoável, para desem
penhar-se pessoalmente de tôda a sua 
tarefa, e por que se há de remunerar 
mais largamente urna funcão m111~ 
inférior, cuja tarefa, aliás, é com ou
tros repartida? 

Sala das Sessões, 17 de junh~ de 
1946. - Hugo Carneiro. - Castelo 
Branco. - Dario Cardoso. - Crepory 
Fra·nco. - Negreiros Falcão. - Ma
galhães Barata. - La1neim Bitten
court. - Duarte à.e Oliveira. - Nél
son Parijós. 

N.0 1.185 

Art. 195. 
Acrescente-se 'o seguinte: 
Parágra.fo único - Poderá à União 

designar-lhes outras terras, se as que 
ocuparem '"ierem a se tornar necessá
rias ao inte:rêsse público. 

Ju,stificação 

Qualquer individuo pode ser desa
propriado, mas a desapropria;;'ã.o não 
consulta os interêsses dos silvícolas, 
I-y'l' isso que nada ihes aproveita uma 
indenização em dinheiro. - Criar
lhes, por outro lado. uma situação de 
privilégio, diante do interêsse públi
co, é um absurdo que não carece de 
argumentos em contrário, pela sua 
própria evidência .. 

Já que não devem ser desapropria
dos só há., no caso, uma solução que 
é a indicada no acréscimo proposto. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Glicerio Alves. Souza 
Costa. - AdroaZtJ.o Mesquita. - Luiz: 
Merci.o. - Herophi.Zo Aza1nbuja 
Pedro Vergara. - Ernesto Dornelles. 
- Manoel Duarte. - Daniel Faraco. 

- Gaston Engle-rt. - Theodomiro 
Fonseca. - Antero Leivas. Bro
cha.do Rocha. 

N.0 1.186 

Inclua-se, onde convier, o seguinte: 

"Art .... - A lei criará um ou mais 
Tlibunais de Justiça, para servirem 
aos Territórios Federais, fixando-lhes 
a respectiva. sede e jurisdição terri
~orial". 

Justificação 

I -A organização da chamada Jus
tiça éomum, vitalícia, assenta, em 
todo o Brasil, num binômio irrecusá
vel: - primeira e segunda instâncias, 
- Juízes e Tribunais. . 

Era assim no Brasil-Império (Ccns
tituição de 1934, Título v-r, Capítulo 
único) ; assim continuou a ser no Bra
sil-Repúbli~a (Constituição de 1891, 
art. 55; de 1934, arts. 63 e 104; e de 
1g37, art. 90, letra b) : - Juizes e 
Tribunais dos Estados; Juizes e Tri
bunais do Distrito Federal; Juizes e 
Tribunais dos Territórios. 

II - Os atuais Territórios possuem 
sua Justiça vitalícia; esta, porém, que 
devia compor, em obediência ao man
damento constitucional, de juízes. de 
primeira e de segunda instância, <Jui
zes e Tribunais), tem apenas juizes 
de 1,'' instância, - somente juízes 
singulares; não possui Tribunal. 

ID - Quem faz de segunda ii!.S
tâ.ncia para a Justiça dos Territórios 
é, aberrantemente, o Tribunal de Ape
lação do Distrito Federal <ut art. 142, 
do Decreto-lei n.0 6.887, de 21 de se
tembro de 1944) . 

E segunda instância, acentue-se, 
unicamente para o fim de julgar as 
apelações e recursos das sentenças ou 
decisões ali proferirias, porque, na ver
dade, aos juizes dos Territórios se 
nega, injusta e terminantemente, o 
acesso ao Tribunal de Apelação do 
Distrito Federal. Vale dizer: por não 
possuírem um Tribunal não têm os 
Juízes de Direito dos Territórios di
reito à promoção; não chegarão ja
mais à segunda instância, à desem
bargatória; ficarão, irremediàvel
mente, ao contrário do que sucede aos 
seus colegas das demais unidades às. 
Federação, juizes singulares a vida 
tõda. 

IV - Até o ano de 1940, tinha o 
Território do Acre (e então só pos
suíamos êsse Território, porque os 
demais foram criados pelo Decreto
lei n.0 5.812, de 13 de setembro de 
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• 1943) a ·'""'"' Justiça regularmente or-
ganizada, assim a de 1."' instância. 
como a de segu..'tlda. Possuía, com 
efeito, sete comarcas (Rio Branco, 
Xapuri, Brasilea, S8na l'.1:ad1.ll'eira, 
Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul) 
e o seu Tribunal de Anelacão. Uma 
reforma - que podemos- taxâr de ver
da-deiramente desastrada. porque · pa
decente até do vício da inconstitucio
nalidade da respectiva Organização 
Judiciária, levada a efeito nelo De
creto-lei n.0 2.291, de 3 de ·junho de 
1940, extinguiu as comarcas de Bra
silea e Feijó e o próprie> Tribunal de 
Apelação do Acre!! 

Passou, assim, desde então, a jus
tiça acreana a constituir um grupo 
de juizes sem Tribunal, uma nrimei
ra sem segunda instância, um côrpo 
sem cabeç::>.. . . E tal anomál:a, melhor 
tal ilegalidaD.e se manteve, como já 
frizamos, quando da c:t'ia.;fw do.s 
novos Territórios, em 1S43, e· perdura 
até hoje. 

V - A emenda ora anresentada 
objetiva a criação de um· ou mai~ 
Tribunais de Justiça para os Terri
tórios, Tribunais para os quais terão . 
acesso os Juizes de Direito· das 26 
Comarcas daqueles Territórios, e Tri
bunais êsses que terão a sua sede, 
composição e jl.ll'isdição territorial de
terminadas pela lei ordinária. 

Sala ds.s Sessões, 17 de junho de 
1946. - Castelo Branco. - Hugo Car
neiro. - Dario CardcJso. -- Osvaldo 
Studart. - Lino f.lachado. - Cre
pory Franco. - Lahyr Tostes. - Pe
reira Lima. - Negreiros Falcão. 
Luiz Carvalho. - José Alves Linha
res. -Alvaro Adolpho. -Magalhães 
Barata. - João Botelho. - Nelson 
Parijós. - Raul Barbosa. - Antenor 
Bogéà. - A?Jelino Rocha. - Alarico 
Pacheco. - Leopoldo Péres. - João 
Agripino. - V ergniau.rr Wanderley. _ 
Odilon Soares. - Eç;berto Rodrigues. 
- Area Leão. 

N.0 i.l87 

P...crescente-se um Capitulo. 
DA ·EDUCAÇÃO E DA CULTURA 

Art. A educação é direito de todos 
e deve ser ministrada pela família e 
Pelos poderes públicos, procurando-se 
elevar, sempre, o nível moral do povo. 

Art. (Reproduza-se o § 32 do art.· 
164 do projeto) . . 

Art. Os poderes públicos promove
rão o ensino primário, gratuito e obri
gatório. 

Art. E' obrigação essencial ao exer
cício do pátrio poder educar, moral e 
intelectualmente, o filho, cumprindo 
ao pai que- esteja, por circunstâncias 
independentes de sua vontade, priva
do de fazê-lo em cursos particulares, 
valer-se dos estabelecimentos públicos, 
de ensL'lo gratuito. 

Art. E' obrigatório no curso primá
rio o ensino de Cartilhas Democráti
cas, organizadas pelo departamento 
competente do l\t!ir1istério de Educa
ção. 

Art. Reproduza-se o § 33 do art. 
164 do projeto. 

Art. (Repita-se o § 34 do art. 164 
do projeto) . · 

Art. A educacão cívica e a física se
rão exigidas, em caráter compulsório, 
nas escolas primárias, normais e se
cundárias. 

Art. Cumpre à União, aos Estados 
e aos Municípios favorecer e animar 
o desenvohimento das ciências, das le
tras e C.as artes, ficando sob sua pro
teção as obras e monumentos de valor 
histórico e artístico, assim como os 
monumentos naturais. ou as paisagens 
e os locais dotados de particular be
leza. 

§ 1.° Consideram-se atentados con
.tra o patrimônio nacional os que so
frerem os bens de que trata êste ar
t!go. 

(:ti:ste dispositivo resulta da compa
racão do art. 148 da Const. de 1934 e 
do. s 35 do art. 164 do projeto). 

§ 2.0 (Repita-se o s 36 do a:·t. 164 
do projeto) . 

Art. A União exercitará ação suple
tiva onde se faça necessária por de
ficiência de iniciativa ou de recurso, 
estimulando a obras educativa em todo 
o Pais, por meio de estudos, inquéritos. 
demonstrações e subvenções. (Repro
dução da matéria contida no art. 1:?0 
letra e da Const. de 1934) . 

Art. (Repita-se o § 6.0 do art. 159 
do projeto) . 

Art. (Repita-se o § 3.0 do art. 159 
do projeto) . 

Art. (Repita-se o § 13.0 do art. 158 
do projeto) . 

Art. Os estabelecimentos particula
res de educação, oficialmente conside
rados idôneos, que mantenham, gratui
tamente, ensino primário ou-profissio
nal serão isen.tos de qualquér tributo. 

(Com ligeiras modüicaçõc.s, o esta
tuído no art. 154.de Const. de 1934) . 

Art. (Tranporte-se para êste capi
tulo o art. 138 do projeto, acrescen
tando-se-lhe o s-eguinte: 
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Parágra-fo único. Os municípios apli
carão. mais dez ·por cento dessa mes
ma renda. no ensino primário e profis
sional nas zon.a.s rurais. 

Art. Os cargos do magistério oficial 
serão providos mediante concurso de 
titules e provas. 

Parágrafo único. Poderão ser con
trata-dos, por tempo certo, professôres 
de notável saber e reputação ilibada_. 

Art. Aos professôres nomeados por 
concurso para os institutos oficiais as
sistem as garantias de· vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade de 
vencimentos, que ficam, todavia, su
jeitos aos impostos gerais. 

Art. A aposentadoria, para os pro
fessôres a que se refere o artigo an
terior, será compulsória aos setenta e 
dois anos de idade ou por invalidez 
eomnrovada, e facultativa após trinta 
anos de serviço público. . 

Esta emenda se origina, como con
clusão dos discursos pronunciados pelo 
seu aÚtor nas sessões de 29 de m::üo 

. n. p. e 3 do mês corrente, publicados 
nos "Diários da Assembléia" de 30 
daquele mês e 4 do corrente. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Joãa Mendes. 

N. 0 1.188 

Os rniitares e os funcionários pú
blicas civis, para efeito de re~orma e 
aposentadoria, contarão Integral
mente o tempo de serviço federal, es
tadual e municipal. · 
. Não !!e compreende a omissão de 

um dispositivo que garantirá .ao fun
cionário, a contagem de tempo dos 
serviços por êle prestados a qualquer 
departamento público. 

Sôbre o ponto de vista do interés
se ccletivo, as atividades estadual, 
federal ou municipal, se colocam no 
mesmo plano e têm a mesma finali-
dade. · . 

E' comuníssimo encontrar-se fun
cionários que-, tendo pr~stado bons 
serviços a um determina-do setor da 
adininistrrJ;ão, se v~ja co~pe-lido a 
uansferir-s-e para outxo, mterrom
pendo, assim, a continuidade do _tem
po nece~C> à sua aposentadona. . 

b patximônio do funcic;nário, é o 
seu tempo de serviço. 

E' isto que lhe gàrantirá na velhi
ce eom os :proventos da aposentado
ri:Í., o repo~o indi&}lensável a uma 
vida af·anosa . 

E. considerando-se o serviço· públi
cc, 'ouer federal, quer estadual, quer 
munidpal, como um todo, não há 
motivo; para se negar ao servidor, 
a prerrogativa. de so~a.r- os tempos 
-exercidos nes...~s setores. 

Em 14 de junho de 1946. - Jusce
bi.no Kubsticltelc. - Rodrigues Sea
bra. - Milton Pra.tes. - Israel Pi
nheiro. - Bias Fortes. - José Al
kmim. - Olyntlw Fonseca. 

N." 1.189 

"O tipo de organização ·das unida
des de policia militar, a sua instru
ção e serviços serão regulados pelo 
Estado Maior do Exército, tendo em 
vista o emprêgo eve!ltual das mesmas 
na emergência da mobilização". 
Manuel Duarte. 

N. 0 1.190 

Onde convier: 
A União dará anualmente ajuda 

financeira, para o desenvolvimento 
de suas rêdes rodoviárias, aos Es
tados de grande extensão territorial 
e que não disp-onham de vi·as férreas 
ou de outros meios de traiWpOrte ne
ce.osários ao escoamento de sua pro
dução. 

Justificação 

Ninguém mais ignora que a causa 
principal das dificuldades de s.bas
tecimento que vêm :;ofrendo as po
pulações brasileiras reside na falta 
de circulação e distribuição das nos
sas riquezas e não prõpriamente na. 
deficiência da produção. Esta, desde 
que haja transportes e mercados pa
ra a su-a colocação crescerá fàc!l
mente, maximé nos Estados centrais, 
ccmo Goiás e Mato Grosso, possm
dores de inensa.s possibilidades, mor
mente agrícolas, inteiramente inex
ploradas e improdutivaos em ;razão 
justamente de falta: de escoamento 
do que ali possa ser produzido. Não 
basta apenas as estradas troncos in
tegrantes do plano nacional de via
ção; para o desenvolvimento eeonô
·mico do imenso e fértil interior bra
sileiro, é de mister se abram estradas 
auxiliares, estaduais e municipais. 
que articulam os diversos centros 
produtores, pondo-os em contacto 
com as principais ou troncos. E, pre
cisamente os Estados que estão em 
condições de abastecer os nossos 
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mercados, são os mais pobres ce 
meios de transporte - e de recu::-.sos 
financeiros para custear a sua cons
trução. Torna-se, destarte, indispen
sável que a União os auxilie nes.Y. sen-
tido. · 

Nem se diga que o :a..<:Sunto é de 
interêsse reigonal, .porquanto dessa 
ajuda depende, em grande parte, a 
solução do problema econômico na.. 
cional. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 
1946. - Dario Cardoso. - Galeno 
Paranhos. - Pedro Ludovico. - Gui
lherme Xavier. - Diogenes Maga
lhães. -ll!ota Neto. - Ca~teZo Bran
co. - Alarico Pacheco. - Domingos. 
V e lasco. - BrocnJ:uío da Rocha. -· 
Daniel Faraco. - Dolor de Andrade. 
-Jalles Mac/:.aào. --,Leopoldo Peres. 

N. 0 1.191 

Disposições transitórias 

Onde conviex: 
Serão reintegr:adc.s nos seus car

gos, independentemente de qualquer 
procedimento juclici&l, desde que o 
requeiram à autoridade administra
tiv-a competente, · os professôres ca
tedráticos vitalícios de institutos de 
ensino secundário. e superior afasta.. 
dos de suas funções por fô::ça do dis
positivo da constituição de 1937, que 

-proibiu acumulações no magistério. 

Justificação 

. Uma . vez que a Carta Magna em 
elaboração permita a acumulação no 
magistério, como estão a exigir os 
internos do ensino secundário e su:pe
rior, principalmente i1CS pequenos Es
tados. onde ficaram os estabe~ecimen
tüs de ensino de ambos os graus gran
demente p:::-einàicados com o afasta
mentos de suas cátedras dos mais com
petentes professores, nada mais justo 
do que o retôrno imediato ao exerci
cio de suas funções daqueles que eram 
vitalícios e que foram compelidos a 
abandoná-::.as .. fazendo opçõe.:: por ou
tros cargos ex-vi do infeliz dispositi
vo da Carta de 1937. Tôdas as opções 
se fizeram em de5favor j.o magistério. 
:por isso que os vencimentos atribuídos 
pelos ·Estados aos professores, via de 
regra eram insuficiente& pa:-a a !':.Ua 
manutenção. :G o exercacio do magis
tério exige mais do neeessário para a 
subsistência., IJOrquanto nenhum pro-

:fessor· poderá bem desempenhar o seu 
mister, se ::J.ão di.;,puser de meios para 
adquirir livros e assinar revistas téc
nicas. 

A única formalidade que deve ser 
exigida para a reintegração é a con
sistente !D.'a manifestação da vontade 
do interessado, por meio de requ-eri
mento dirigido à autoridade compe
prevê a emenda. 

Sala das Se~ões, 16 de junho d-e 
1946. - Dario Cardoso. - Galena 
Par anhos. - Pedro Ludovico. -
Guilherme Xavier. - Diogenes Ma
galhães. - Mota Neto. - Castelo 
Branco. - Alarico Pacheco. - Do
mingos Velasco. - Brochad:o da Ro
cha. - Dolor de Andrade. - Jalles 
Machado. - Leopoldo Peres. 

N. 0 1.192 

Inclua-se, o-nde convier: 
"A lei ordinária disporá sõbre as 

cautelas e providências que permi
tam aos doentes de moléstias infec
to-contagiosas, mesmo quando inter
nados em !estabelecimentos de iso
lamento e .tratamento, exercer livre 
e plenamente o· direito de voto". 

Justa, humana. e oportuna a emen
da. Visa. assegurar àqueles que já es
tão marcados pela desgraça e pela 
doença, numa vida de dôr, sofrimen
to E: desepêro, possibilidade de, ao 
menos sentirem o confõrto e o es
tímulo de serem julgados e COi!lSi
derados iguais aos outros, no ple
no exercício dos direitos e atributos 
correspondentes, inclusive 0 de esco
lherem seus. mandatários e gover
nantes, tão brasileiros como todos os 
demais compatríicos, ao· invés de 
continuarem a viver uma existência 
de párias e segregados da sociedade, 
contra. os quais o medo, o egoísmo e 
a displicência dos sãos hão levan.. 
tado uma muralha. férrea de iso1a
mento e r.epúdio. 

Ao lado do aspecto generoso e hu
mano da questão, e sem entrarmos 
ainda em seu mérito jurídico, há a 
considerar o efeito psicológico da. 
medida, como fator de Q.isciplina, de 
soerguimento moral, de encol"aja 
mento dos que voltam ã se sentir 
reintegrados na sociedade e na Pá
tra, de que já. se julgav.am e.scorra
çados, num clima. íntimo de esperan
ça, confiança e fé . 
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Juridicamente. é· ine;sã:,rel que a 
proibição pràtioamente até ag'?z:.a. 
e:xisrente, ·importa numa. "capltis 
di.minutio" injusta e cruel, numa 
Terdadeira cassação ou suspensão de 
direitos politicos, iníqua e incompre
ensível, aplicada inexorãv.el e para
madoxalmente, como pena crudelís
sima, contra os que são, não cri
minosos ou culpados, mas, ao con
i.rátio vítimas, vitimas da f-atalidade, 
quando não da própria. Sociedade, 
pela incúria, descaso e incapacidade 
do . seu órgão politico - o Estado. 

.Assim desde que tomar.la.s, pelas au
toridades médicas, I3S liecesõárias cau
te!as técnicas, com a esterilização das 
cédulas e mais papéis eleitarais e o 
spartamento, em seções próprias, dos 
leitores doentes, por que continuar 
c.vm a prática errada e inj•1Sta de ne
gar a faculdade do sufragio aos que 
siío too brasileir<>s coom cs demais, pos
sivelmente até co mo seu senso cívico e 
saJ.tido crítico mais apuract~ pela des
graça e ~lo sofrimento? 

Nem se diga que a lei não proíbe 
• os votos dos leprosos e tuberculosos, 

m<CSmo intern~dos nos -esta.beleci
·mentos :próprios. A verd&de, em face 
do que tem ocorrido na prática e 
diante de fatos muitos recentes, ain
da das última.s eleições, é que, dada 
a natureza delicada da matéria, não 
basta o silêncio pennissivo da lei: 
é preciso, é indisp.ensável sua deter
minação categórica. sua autorização 
expressa. · 

Igualmente, se<:rá inconveniente, 
senão inútil remeter o assunto para 
a competência da lei ordinária. No 
geral das vezes quando assim se :Pro
cede, por excesso de escrúpulos téc
cos ou zêlo de perfeição sistemática, 
a lei comum se tramsforma, fatal
mente, em túmulo das melhores inte
nções e mais elevadas idéias. 

Sala das Sessões, da Assembléiai 
Constituinte, em 17 de junho de 1946. 
- Lameira Bittencourt. - Maga
lhãeS Barata. - Nelscm Pariiõs. -
Alvaro Adolfo. - Duarte d'OZiveira. 
- João Botelho. 

N. 0 1.193 
Onde convier: 
"Os órgãos. oficiais de publicidade 

doo Estados publicarão, obtig.atõria
mente, as principais leis federais''. 

Justificação 

As leiS federais dada a :restritz. 
circulação do "Diá.rio Ofici.a.l", só 
chegam ao conhecimento das popu
lações do interior com grande atra
zo, acarretando ao povo grave prejuí
zo.- José Bonifácio - Aureliano Leite 
- Toledo Pisa. - Lycurgo Leite. -
Magalhães Pinto. -José Monteiro de 
Castro· Gabriel Passos. - Mario 
Brant. 

N.0 1.194 

Acrescentar onde couber: 
A lei determinará a criação de pre

postos ou agentes de oficial do Regis
tro Civil, em todos os núcleos de po
pulação, onde não seja possível se or
ganizar êsse serviço. 

Justii/icação 
A emenda sugerida visa facilitar à 

população brasileira os benefícios le
gais do registro civil, cuja precarieda
de, em nosso vasto pais, não se pode 
disfarçar. · 

Servindo à população, a medida al
vitrada tem o mais ·alto objetivo pa
trióco, pois, interessa diretamente à 
defesa da pátria na formação de re
servas catalogadas de homens na idade 
<l.e poderem prestar serviço-s militares. 
N-esse sentido, não devemos esquecer 
as dificuldades com que lutaram os 
chefes das Classes Armadas quando, 
na preparação da. nossa últiína Fôrç:-a. 
Expedicionária, teve a Nação que a"lJc
lar para a convocação da sua moci
dade. 

De outro lado, sem essa providência 
salutar, não é possive:l a existência de 
estatística no Brasil, notadamente da 
bioest.ltistica ou da estatística dano
grafo-sanitária, de tão eleva<io alc~ce 
nacional. Sem ela, que prevê a mSJ.or 
extensão da rêde do registre civil em 
todo o território pátrio, os sernçtJs de 
Saúde continuarão a fornecer à. Nação 
dados vitais inexatos, pelo desconhe
cimento perfeito, sobretudo, da natali
dade e da mortalidade. 

Sala das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. - Janduhy Carneiro. 

N. 0 1.195 

12 - Onde ccnVier: 
· .Artigo: -· A Uniá<l pr·omover& 

dentro do pra:z;o de dez anos desta 
Constituição, o estudo de tôdas as 
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quedas dágua de potência superior a 
300 kw, ainda não aprov.eitatdas, si
tu'<l.das dentro do raio de 60 kw da 
sede de cada município. 

13 - § - Cada municfpio, dentro 
do prazo de dois anos, fornecerá a 
relação ci...""Cunstanociada das quedas 
,situadas no seu territórfio. 

14 - § - :esse estudo atend-erá a 
tôdas as especificações do código de 
águas. 

15 - § - A União, por suas insti
tu.:ições de créqito, adotará um plano 
de financiamento a loogo prazo e 
juros módicos, a todo empreendi
mento idôneo que o solicita!', para 
utilização racional do :potendal hi
dráulico do país na forma da lei. 

Justificação 

O aproveitamento do nosso paten
cial hidráulico está. se jprooessa:ndjc> 
da maneira a mais anti-econômica. 
Uma vista dolhos pelos municípios 
brasHeiroo, jiá senvidos de energia 
elétrica, pateoteia, de pronto, :essa 
verdade. estudo das fontes em ge
ral feito por leigos ou por técnicos 
de casas vendedcras de matenal· 
atende apenas interesses imediatos e 
particularíssi.imos. 

Assim v·emO\S municipios aprovei
tando peque...'"las quedas cuja capaci
dade se esgota dentro de 2 ou 3 anos 
a míngua de finanças ou de créditos 
para empreendimento de maior vul
to. Esgotada a capacidade, não ces
sa a distribuição e os novos coosu
:midores vão sendo mal ~;ervidos em 
detrimentos dos antigos. Não .são 
raras as instalações funciona.ndo com 

·com voltagem 50% menor que a nor
mal e, não :raras vezes, quando, num 
grupo de munic"ipio convizinhos, is
to se passa, uma cachoeira com ca
pac:.dade para o abastecimento am
plo de todoo, permanece desaprovei
tada pOJ:que nnão houve um enten
dimento ou plano de conjunto e mui
ta.s vezes pOir motivo de ordem finan
ceira. São evidentes os .prejuízos de 
ordem econômica. e social que êsse 
estado de coisa vem acarretando ao 
país. Ramo algum de nossos empre
endimentos de ordem econõm..;ca e 
social, está a x-eclomar a atenção e 
o e.:uxilio do país, do que o a;proTei-

tamento do S€U potencial hidráulico. 
Hoje o progresso econômico-social de 
um país, se mede pelo seu consumo 

de energia elétrica. 

A magnitu'Cie de caráter nacional 
dêsse problema, justifica a sua in
clusão entre os assuntos de ordem 
constitucional, se quisermos que a 
no~sa Const.ituição seja de fato bra
sileira. 

Sala das S.essões, 10 de juUho de 
1946. - Jalles ,lfachado. - Maga
lhães Pznto. 

N. 0 1.196 

Onde convier: 
8 - Artigo: - Dentro do prazo de 

quatro anos a União instalal'á o 
Banco Central para regularizar a 
ci.r>Culação monetária, o crédito e o 
mercado de Capttais. 

9 - § - As nossas reservas ouro 
serão mantidas para o fundo de ga
rastia do Banco Central. 

10 - Artigo ou parágrafo: - Den.
tro· do prazo de seis anos, o Govêrno 
da União instituirá estabelecimentos 
de crédito especializado, de amparo 
e estímulo ·à produção nacional, 
abrangendo a lavoura, a pecuária, a 
indústria, o CJ.proveitamento das nos
sas footes de energia hidráulica, de 
combustiveis e ã defesa dos merca
dos internos. 

Jt;stijicação 

Tão :;>resente a necessidade, à vis
ta de toà.o.s, da organização do nos
so crédito em geral e daqueles que 
dizem diretamente com os diversos 
ramos da nossa produção, que êsses 
dispositivos dispensavam justificação. 
A inclusão dêles no corpo de noo.sa. 
Constituição também se justifica 
pois apesar de asp:iiação velha,· ,.e
clamada constante:ne.nte, ainda não 
é realidade, no .nosso pais. Ainda 
agora a nossa pecuária atravessa du
rissima crise, · f.ruto direto do empi~ 

rismo em que se baseiam as nossas 
organizações de crédito. A uma pa.vo
·rosa inflação de crédito, estimulan
do uma especulação desenfreada, su
cede uma retração absoluta e injus
tificável, ameaçando fazer sos.sobl'ar 
uma. larga economia realizada pa
cientemente, com sacrifícios inaudi
tos, daqueles que na agro-pecuãri& 
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·labutam pelo engrandecimento na
. cicnal. QuaiiltO mais se precisa de 
~édito é também .a hora do seu re
traimente geral. E' o dzsa.lento, o 
desistimulo quando não a revolta, a 
lavrar nas classes produtoras. Se ou
tros e numerosos argumentos não 
houves-se, essa dura realidade, que 
assistimos, será suficiente para jus
tificar a imperiosa necessidad-e desta 

-Constituinte fazer concretizrur tão 
velha aspiração na-cional. 

Sala das sessões, 10 de junho ãe 
1946; - Jalles Machado. - Maga
lhães Pinto. 

N.0 1.197 

Acrescente-se, onde convier: 
Art .. -. . Ficam extintos oo Territó

rios criados, no período da Ditadura, 
voltando as terras dos referido-s Ter
ritórios, aos Estados donâ.e foram des
membrados. 

O Território do Acre será. imediata
- mente elevado a Estado. 

Justificação 

Nenhum país do mundo criou terri
tórios, em suas fron.teira.s IJara faci-
litar sua defesa. • 

Está provado que o único meio efi
ciente para poupar é a Estrada de 
Ferro. 

Justüicam essa minha afirmativa o 
simples golpe de vista> em qualquer 
carta geográfica e rudimentos de his-
tória. , 

Os ::naiores e mais ricos paises do 
mundo são aqueles que possuem maior 
quilometragem ferrovJária, em propor
ção ao seu território. 

A Rússia só progrediu, na zona Si
beriana, depois que la:nçou as parale
las de aço, ligando o Leste a Oeste. 

Os Estaãos Unidos começaram a 
progredir vertiginosamente depois que 

-construíram a estradas férreas; ligan
do o Atlântico ao Pacífico. 

O Domínio do Canadá só conhece 
progresso nas zonaJs servidas por fer
rovias ou rios amplamente navegáveis. 
A zona oeste, que possui J)oucas es
tradas, não possui progresso algum. 

Os · Estados do Brasil progrediram 
. aquêles que possuem maior quilometra

gem ferroviária,_ como S. Pauio, Mi
Ifas, Distrito Federal, Riv Grande do 
Sul e pontos ~el"vidos por ma-r ou gran
des rios, navegáveis em. tõdas as esta
ções do ano. 

Sendo a estrada de ferro, a alava.n
. cea mágica do progresso, que empre
. gue o govêmo, o dinheiro gastos. nos 

territórios em construções de estradas 
férreas, para os pontos que carecem 
êsse serviço .. 

Aumente o govêrno oo impostos do 
álcool, fumo, seda, perfumes, empre
gando essa importância, imedi::!!tamen
te, em construções de estradas de fer
ro de penetração, ligando o Leste a.o . 
Oeste. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Agrícola Paes de Barros. 
Severiano Nunes. 

N. 0 1.198 

Disposições Tra~itóri.a,s 

Lncluam-se entre as disposiçõe-s 
transitórias, as segwntes: 

Art. A. Noventa dias depois de 
publi'Ca!da ·esta Constituíção, se fôr 
domingo, cu, se o não fôr, no pri
meiro doming-o que se seguir, deve-_ 
rão ser eleitos: 

I - os sena'do.res que terão ãe 
ccmp!:etar a representaç1k> de cada 
Estado e do Distrito Federal, por fôr
ça do disposto no art. 29, § 1. 0 ; 

II - os senaãores e deputados que· 
deverão }}reencher as. <Vagas verificar
da, quanto aos deputados, a dispo
sição do art. 22; 

III - os . ·governadores e vioe-go
ver.nadores dos Estados; 

rv - os membr das Assembléia.s 
Legislativas estaduais; -

V - os membros da Câmara Mu
nicipal do Distrito Fede..-al. 

Art. B. O número de membros 
das As3embléias Legislativas esta
duais será o mesmo fixado na úl
tima constituição loca-l, com o au
mento proporcional a.o que teve, por 
virtude do Decreto-lei n.. 0 7 .586, de 
1945, o núm:ero dos deputados fede
rais eleitos pelo Estado. 
~rágrafo único - Nas eleições 

posteriores obse11Va-se-á, quan·to ca. 
êsse número, o que -dispuzer a legis
lação estadual. 

Art. c. O númeil"o de membros da 
futura Câmara Municipal do Distri
to F.ederal será o mesmo de que se 
constituiu a passada, podendo, entre-
tanto, a lei modificá-lo para outra& 

. eleições. 
~- D. Diplomados os membros 

das Assembléias Legislativas, reu
nir-se-ão estas, quinze dias depois, sob 
a. presidência do Presidente do Tribu
nal Regional Eleitoral, e elegerão a.s 
respectivas mesas . 
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Ar:t. E. A ;primeira eleição· para 
Vice--residente da Repliblica sera 
feita pela Assembléiia 'Constituinte 
reunida no dia seguinté à promulga
ção desta Constituição. 

Parágrafo único - O mandato do 
Vice-Presidente ·eleito por essa forma 
extinguir-se-á juntamente com o do 
atual Presidel!lte da República. 

Art. F. O mandato-dos atuais se
na-dores texminal!á a 31 de dezembro 
de 1954. 

Art. G. O mandato dos senadores· 
-a que alude o ar·t. A, n. 0 I, findará 
a 31 de Dezembro de 1950. Se, por 
um mesmo Estado, ou pelo Distrito 
Federal, fôr eleito mais de um Sena
dor, o mandato do mais votado ·será 
o de maior dwação. 

Art. H. A pr-esente legislâtura ter
minal!á a 31 de Dezembro de 1950. 

Art. I. Nas' eleições de que tratam 
os arts. A e. E, prevalecerão as inele-
gibilidades e incompatibilidades de- . 
finidas na Constituição, ficando, po
rém, reduzidos a 90 dias os respecti
VoQs prazos. Serão também inelegi
veis os Interventores e Ministros que 
não deixa-rem o cargo noventa dias 
antes da ele:ção. · 

Art. J. O Tribunal Superioc Elei· 
toral, nos primeiros quinze dias do 
prazo estabelecido no · art. A ... , bai
xará as instruções que se d&Verão ob
servar no :processo da eleição. 

Justiíica~ão 

Contém· os dispositvos desta emen
da matéria indispensável à comple
mentação· constitucional dos Esta
dos· e do Distrito Fede.:al e bem as
sim ao ~reaj-ustamento da :primeira 
legisla-tura ao período ordiná.rio. 

Sala. das Sessões, em .13 de junho 
de 1946.- - N ereu ·Ramos. - Cirilo 
Júnior. 1- Benedito Valadares. Sou
za Costa .- Agamemnon Magalhães. 
-. 'Gustavo . '{:Japanema . .- Attilio 
Vivaqua. ,._ Renato- Aieixo. - Be
ned.ito Costa Neto. - 'Cloàomir /Car
doso. - Magalhães ;a:arata. ,...... Acur
cio Torres . .._ ,José AZlcmim. - Au
gusto Viegas - Silvestre Pericles. -
Georgino Avelino. - Jonas Correia. 
- IXoclécio IJ)uarte.· - Dario :Car
doso. - Pedro Ludovico. }- Amaral 
Peixoto. :-. iRenault \Leite. - ,Al
varo Maia. - Gomy Junior. · Gra
cho Cardoso. 

N.0 1.199 

No artigo 1, inciso m, das d:sposl
ções transitórias, ou no que lhe cor
responder, a. final: 

Acrescente-se o seguinte parágrafo 
ú.."lico: "Competirá ao Congresso Na
cional, por iniciativa do Senado Fe
deral, por Jllaioria absoluta de s~us 
membros, autorizar a mudança da 
Capital Federal, cabendo a sua efeti
vação ao Poder Ext!cutivo, com o con
curso do Estado para onde ela se fi-
zer". 

Justificativa · 

Trata-se. de ·suprir uma lacuna do 
projeto, já apontada, aliás, pelo in
signe jurista Justo de Morafs. em re
cente critica dáquêle trabalho, feita, 
aenão estou em êrro, em reu...TJ.ião do 
Instituto dos Advogados, noticiada 
pela imprensa desta. capital. · 

Realmente, o projeto da grande 
comissão, como os de ·SAX<IPAio DóaiA e 
do Inst:tuto da Ordem dos Advoga
dos, todos menos vigilantes ou pre
videntes que a carta constitucional de 
34, nada dispõe sôbre l\. maneira legal 
de se decidir e efztivar a mudança da 
Capital do Pais, limitando-se a tratou 
da demarcaçí'!o que deverá procedê-la. 
Daí a razão da presente emenda, que 
ofer-Ece uma solução, justa c conve
niente, ao impasse oriundo do s1lên<:io 
do projeto. · 

Pela Constituição de 34, art. 4.0 das 
Disposições Transitórias, caberia uni
camente à Câmara Federal escolher o 
local da· mudança e tomar as pr~.fv!

dências ·necessárias à sua execução, 
após exame dos estudos de várias lo-

. calidades possíveis, feitos por uma co
missão de técnicos nomeados pelo 
Presidente da República. 

Discordamos, "data ven:a", dos ilus
tres constituintes de 34, que, produzi
r:.m, - diga-se de passagem -. uma. 
obra realmente notável, mas que na 
espécie em tela não decidiram, ao 
nosso ver, com acêrto. talvez rcr ccn
siderarem a hipótese pràticamente 
inviável, ou,· pelo menos, áe mui re-

. mota execução... Em matéria que, 
embora de pouca viabilidade :media
ta, se reveste, porém, de singular im
portância, sob va1iados aspectos, des
de o político, o econômico e o social 
até ao estra;tégico e militar, entende-· 
naos de :neiQor aviso confiar-se a ini
ciat:va de sua decisão ao -Senado Fe
deral, cujas deliberações se presumena 
sexpre u:ngjdas da p::-udêr.ci~ .. equilí
brio e bom senso que demanam dos 
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seus provectos membros, cuja austeri
dade sóe ser realçada pela patina for
te do tempo. Por outro lado, não ve
mo:: como confiar-se a efetivação da 
mudança à Câmara ou ao Senado; 
que, meros órgãos deliberativos, não 
dispõem dos meios e aparelhamentos 
necessários à satisfatória e efic!eute 
solução do complexo problema de 
adaptação, instalação e organização 
que ela representa. 

Finalmente, entend·emos justo que 
o Estado, que igualmente se beneficia
ti com a instalação em seu território 
da nova Capital Federal, de onde logo 
se ir:·ad!ará poderosa zona d.e influên
cia. também contribua.. na medida à.e 
seus recursos, para a mudança em 
aprêço. 

-Sala de sessões da Assembléia Cons
tituinte, em 17 de junho de 1946. -
Lameira Bittencourt. - João Botelho. 
- Nelson •Parijós. - Alvaro Adolfo. 
- Duarte à'Oliveira. - Magalhães 
Barata. - Hugo Carneiro. 

N. 0 1.200 

As Disposições transitórias: 
Como convier: 
"É .concedida anistia ampl& a todos 

quantos hajam cometido crimes I>D
liticos, ou tenham sido · condenad<>.s 
pelo . extinto Tribuna.l de Segura.nça..~· 

Sala da.s Sessões, · 17 de junho doe 
1946. Café Filho. 

N. 0 1.201 

Inclua-se nas Disposições transi
tórias: 

Art. - É concedida estabilidade ao 
funcionário que, contando mais de 
dez anos de serviço, ocupar, em ca...;. 
râter interino, cargo de provimento 
efetivo. 

Justijicaçãio 

A emen-da sugere, como medida ex
cepcional . e transitória, a forma de 
regularizar, com eqüidade, a situa
ção de numerosos funcionários · que 
permanecem sem esta.bilidade por 
culpa exclusiva da admjnistr3.Ção. 
Nomeados em caráter interino para 
cargo vago, :ie provimento efe~;ivo, 

!icar.am na dependência de um con
curso que não foi aberto e assim con
tinuam. O têxto do projeto asse
gura esta;bilidade: a) - depois da 
posse, aos funcionários nomeados por 
concurso; b) - d-epl}is de dois an<lS 
de exercício, aos nomeados S"'-Dl essa. 

formalidade. f: evidente, entretant~ 
que essa garantia não· pode ser ex
tensiva , aos nomeados em caráter 
Interino, ou temporário, para cargo 
cujo provimento dependa de concurso, 
pois doutra forma as nomea.çõés in
terinas passariam a. substituir o me.: 
Lhor processo de seleção, burlando o 
espírito do têxto constitucional. Mas, 
por outro lado, o exercício continua
do durante dez anos vale como prova 
de capacidade funcional bastante para 
conduzir à estabilidade no cargo, 
como medida de exceção. 

Sala das Sessões, 17 de junho d€' 
1946. -· Raul Barbosa. - Almeida 
ll.lonte. - Oswaldo Si-u.dart. - Eg
berto Rodrig~;Les. 

N. 0 1.202 

Art. Os funcionários demitidos ou 
aposentados cinnpulsorimente . · por 
ato d<:corrente dos podares ccnferiélos 
pelo art. 177 da Constituição de 10 de 
novembro de 1937, e ·Lei Constitucional 
n. 0 2, de 16 de maio de .i938, íicam re
integr,ados em seus cargos, sem indeni
zação peles cofres públicos. 

§ 1. 0 Os ocupantes dos cargos dos 
funcionários reintegrados em virtude 
dêste artigo, voltarão aos que an
tes ocupavam se -estiverem vagos, ou 
serão !l!didos, com vencimentos sim
ples, à repartição de serviço anâlqgo; 

§ 2. 0 Não se in<:luem nas dispoSi
ções dêste artigo: 

a) os funcioná.Tios demissíveis ad 
mutum; 

b) os demitidos ou !l!PQSentados 
que hajam atingido o limite de ida
de, cabendo, . porém, a êstes os ven
cimentos da época em que atinjam 
êsse limite; 

c) os que tenham aceitado outra 
· nomeaÇão ou comissão remunerada 

pelos cofres públicos ou de entidades 
autárquicas ou de economia mista, 
o.u hajam com uns ou outros cele
brado contratos· onerosos. 

J 'l.lStificaçáo • 

A presente emenda propõe a re
paração parcial de injustiças ·Prati
cadas por motivo ou Por p.retexto 
politico, em coridições que não mais 
prevalecem no momen-to ·atual. 

A reparaÇão alvitrada é apenas 
· · parcial, e não total, comp seria. de 
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justiça, para ;poupar ao cofre pú
blicos um ônus que as condições fi
r.anceiiàs dó :pa.fs não- p-::rmitem. 

Não sendo possível fazer aos -pre
judicados justiça co-mpleta, :por ser 
gravosa pa.ra o erá:::io ca União e 
<ios Estados, faça-se-lhes ao menos 
r.aeia justiça. As circunstâncias do 
país o impõem e ninguém se pode 
eximir de sacrificiQS. 

As disposições do § 2. 0 da emenda 
são compreensivas e dispensam mai
or justificação. 

Sala das Sessões, ·-17 de junho de 
1946. - Mario Brant. - Altino Aran
tes. - Souza Leão. - Gabriel Passos 
- José Bonifácio. - Licurgo J;.eite. 
- José lr.lonteiro de Castro. - Ma-
galhães Pinto. - JaUes Machado. -
Plínio Barreto. - Aureliuno Leite. -
José Maria Lopes Cançado. -M-ilton 
Campos - Lino MachadQ. - Flores 
da Cunha. .,.. Munhoz da Rocha. -
Aliomar Ba:eeir,J. 

N. 0 1.203 

As disposições transitórias, acres
cente-se: 

Art. 3. 0 - Após a promulgação da 
Constituição e elei,.ão do vice.,presi
dente da República, dissolver-se-á a 
Assembléia Nacional Constituinte, 
passando a funcionar, separadamen- _ 
te, Câmara e Senado at-é 31 de de
zemln'o do correcte a.'lo. 

Justificação 

Pelo a.r>t. 9 do projeto, o Congres
so Nacional reunir-se-á, na Capital 
Federal, a 7 de abril e funcionará 
até 31 de dezembro. 

. Acontece, porém, que está funcio
nando, extraordi.nàriamente, ·como 
Assembléia Constituinte. Dissolvida 
esta teria que voltar a funcionar sO-
mente à. 7 de .abril de 1947. -

Ora, d&necessáriÓ se:râ. enca.IIecer 
a necessidade do seu funcior:amento 
normal a:pós a promulgação da Cons
tituição. 

Dai a. razão da presente emenda. 

salá das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. - Galeno Para.nn.os. - Pe-
dro LudOVico. Caiado Goà,oy. 

N.0 1.204 

Disposições transitórias 

Acrescente-se: Art. - Aos magis
gistrados, membros do Ministério Pú
blico e funcionários civis e militares, 
que tenham sido demitidos, aposenta
dos, reformados ou afastados do exer
cício de seus cargos, a partir de 10 
de novembro de 1937, com inobser
vância dos dispositivos e garantias en
tão em vlgôr, fica assegurada, qual
quer que seja a sua atual situação 
juridica, a faculdade de pleitear ju
dicialmente a reparação dos seus di
reitos, excetuado o da percepção de 
vencimentos já prescritos. 

J?L:?tificação . 

Inspira-se este dispositivo no in
tuito de r:resservar a situação dos 
f1lllcionários públicos que, durante a 
vigência do regime discricionário, fo
ram afastados de seus cargos com pre
terição de direitos e vantagens que 
po::: lei lhe eram assegurados e, ao 
mesmo tempo, atenta às necessidades 
da fa~nda pública federal, estadual 
e mú.--Íicipal; exclue do reconhecimen
to desses direitos os do pagamento de 
vencimentos atrazados. Casos .houve· 
em que as circunstâncias de natureza 
ecónõmica impuzeram aos funcioná
rios_ prejudicados por atos do Poder 
Executivo acõrdo lesivo aos seus di
reitos, ·obrigando-se a aceitar cargos 

. inferiores aos que exerciam - o que 
é justo que se revisto. 

No momento em que retomamos o 
ritmo constitucional, é i..ID.prescindível 
aue se autorize o Poder Judiciário a 
êxaminar, com a ressalva a que se re
fere este artigo atos lesivos aos di
reitos patrimoniáis dos serndores pú
blicos, tomando, dessa maneira. sem 
prejuízo para o erário, possível o res
tabelecimento de garantias e direitos 
porventura ofendidos. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - José Leomil. - ~1.gricola de. 
Barros. - Luiz Viana. - Acúrcio 
Torres. - (ilegível> - Bapluzel Btn
curá. - Severino Nunes. - Romáo 
Junior. - Aliomar Baleeiro. - Dur
val Cruz. - Miguel Coüto Ftlll.o. 
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N.0 1.205 
Disposições transitórias: 
Inclua-se nas "Disposições Transi

tórias", o seguinte artigo: 
. "~- . . . . . Aos prejudicados pelo 

Governo Provisório e que obtiveram 
parecer favorável da Comissão Revi
sora instituída pelo Decreto n.o 256, 
em cumprimento ao disposto no pará
grafo único do art. 18 das "Disposi
ções Trans~tórias", da Constituição de 
1934, fica assegurado o direito de re
clamar, perante o Poder Judiciário, o 
pagamento do que lhes fôr devido, es
tendendo-se êste · direito aos herdeiros 
e sucessores dos-que já tenham fale
cido". 

Justificação 

Como é sabido, o Govêmo Provisó
rio da República, instituído em 24 de 
outubro de 1930 e que durou· até 16 
de julho de 1934, demitiu muitos fun
cionários vitalícios, entre ás quais jui
zes, professôres, tabeliães e outros ser
ventuários da justiça. Prejudicados 
por atos arbitrârios e ilegais, não pu
deram .recorrer ao Poder Judiciário, 
por lhes ter fechado a porta o art. 18 
das "Disposições Transitórias" da 
Cqnstituição, de 1S34, mspondo: "Fi
cam aprovados os atos do Govêrno 
Provisório e excluída qualquer apre
ciação judiciária dos mesmos atos e 
dos seus ·efeitos". 

Entretanto, .logo em seguida, no ár- . 
tigo 20, a mesma Constituição. res
salvou o direito dos professôres, dis
pondo que: "Os professôres dos Iru:ti
tutos oficiais de ensino superior, des
tituídos de seus cargos desde outubro 
de 1000, terão garantidas a inamovibi
lidade, a vitaliciedade e a inedutibi
lidade nos vencimentos". 

Uma injusta desigualdade; p~ra !un
"cionários iguaimente vitalícios. 

Para sanar essa desigualdade de tra
tamento e reparar a injustiça prati
cada, a emenda vem permitir e ofere
cer oportunidade aos prejudicados 
para, em juizo, pleitearem a reparação 
a que tiv.erem direito. 

Sala das .Sessões, em 7 de ·junho 
de 1946. -Alfredo Sá. - José Gau
dencio. 

N.0 1.205-A 
.As Disposições Transitórias 
Como convier: 
O mínimo de vencimento atribuído 

aos membros da Justiça dos· Estados 
pelo artigo 116, n.0 VI terá aplicação 
automática com a promulgação· da 
Constituição · independentemente . de 
regulamentação por lei ordinária. 

Sala das Sessões, em 17 de jllllho 
de 1S~6. - Café Filho. 

N. 0 1.206 
Acresce:nte-.se, como arl. e com !l. 

devida numeração, às Disposicões 
Transitórias: -

Art .. ~ealizar-se-ão juntamente com 
as ele1çoes · !para governador e mem- . 
bros das _1\s.sem.bléias estaduais cons
tituintes as eleições para o têrço ·ral
ta..'lte do Senado (art. 29 § 1.o o 
manda to dos novos Senadores termi
nará com á primeira legislatura (ar
tigos 25 e 26) • 

Justificação . 

Pelo Projeto, a Câmara dos Depu
tados será eleita por 4 anos (art. 26). 

·E o . Senado composto de 3 dele. 
gados de cada Estado e do Distrito 
Federal, renoV\ando-se a representa
ção "de quatro· em quatro anos al
t&nativamente, :Por um e dois ' têr
Ços" (art. 29, § 203), em obediência 
ao preceito de que· "a eleição ;para 
d,eputados e senadores far-se-á Si
multâneamente em todo o pais". 

<Art. 8) A .medida visa evitar que 
demore o longo prazo·de 4 anos para 
a integração do Senado. 

O . critério adotado, no caso é o 
está ·sendo votado por· uma Àssem
bléia Constituinte, de que .fazem 
parte dois têrços dos membros .do 
Senado, eleitos por um corpo ~ei

toral diferente, e . natl:ll'almente me
nor, do que o que vai escolher o res-
tante. · 

Não se pode de modo alguÍn,. apli
car à renovação· do aludido órgão le
gislativo o principio cta gradatividade 
da votação obtido pelos senadores, · 
observado na Constituição de 24 de 
Fev,ereiro de 1891 (arts. 31, e disposi
çqes transitórias, aat. 1.0 , §§ 4.o e 7.o) 
e 16 de junho de 1934 (art. 89 e § 1.0 

e disposições transitórias, arts. 1, §§ 5 
6 e 7) , as quais cxiavam um senado, 
cujos membras iam ser' totalmente 
escolhidos por um só e mesmo corpo 
eleitoral. 

Sala da Assembléia Nacional 
Constituinte, t:m 14 de junho de 1946 
- Olavo Oliveira. - Campos Vergal. 
- I;Jeodoro Mendonça. - Café Fi-
lho. - José Alves Linhares. -. Theo
dulo Albuquerque. -· Stenio Gomes. 
- João Nogueira Adeotiato. 
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N.0 1.207 

Acrescente-se, como artigo e com a 
devida numeração, às Disposições 
Transitórias: 
--·Nas primeiras eleições para gover

nador e. membros das , Assembléias 
Constituintes o . prazo sôbre inelegibi
lidade, estabelecido no art. 157, n~ II, 
letras a e c, será igual a metade da
quele com que forem designadas as 
respectivas eleições. 

Justificação . 

A dispensa de inelegibilidade e prin
cípio pacífico, entre. nós, nas eleições 
iniciais, com o advento de uma cons
tituição, dos poderes executivos e le
gislativo dos Estados. 

A essa regra, de justiça evidente, 
subtraiu-se o Projeto de Constituição, 
que nada prescreveu . nas disposições 
transitórias a respeito. 

A prevalecerem para os·citados plei
tos as inelegibilidades, constantes do 
art. 157, n.0 II, letras a e c do Pro
jeto da Constituição, devem circuns
crever-se a um período fixado de 
modo a não excluir forçosamente da 
sua participação - por não poderem 
desincompatibilizar-se em tempo - as 
numerosas pessoas contempladas no 
seu texto. 

Assim não ficará o povo privado, 
por um verdadeiro golpe de fôrça de 
recorrer, àa suas luzes e à sua com-· 
petência, em .proveito da organização 
do poder público. ' -

Sala da Assembléia Nacional Cons
tituinte, em 14: de Junho de 1946. ·_,. 
Olavo Oliveira. - Deodoro Mendon
ça. - Campos Vergal. .- Café Fi
lho. - José Alves Linhares. - Ste
nio Gomes.-- João Nogueira Adeo
dato. - Theodulo Albuquerque. 

. • 

ORDEM: DO DIA 

Continuação da discussão, em se
gundo turno, do Projeto da Consti
tuição. . 

Deixam de comparecer 58 Se
nhores Representantes: 

' ' 

Partido Social De1nicrático 

a?a.'rá: 
Moura. Carvalho. 

. . 

. · Maranhão: 
Pereira Júnior. 
João Neiva. 
Afonso Mattos. 
. Pia,uí: 

Ceará: 
Frota Gentil. 

Pernambuco: 
Osvaldo Lima. 
Costa Põrto. 
Ulisses Lins. 
Bessoa Guerra. 

Alagoas: 
José Maria. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto. 

Espírito Santo: 
Vieira de Resende. 

Rio de Janeiro: 
Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Bastos Tavar~. 

Minas Gerais: 
Levindo Coeiho. 

·Joaquim Libânio. 
Augusto Viegas. 
Rodrigue:> P~eira. 

Milton Prates. 

São Paulo: 
. 

Cirilo .· Júnior: 
Martins Filho. 
Silvio de C3.m1)0s. 
José Arma."ldo . 
Horácio La.fe:r. 
J9ão Abdala. 
Alves Palma. 

santa Catarina: 
Altamiro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: ( 
Getúlio Vargas. 
Eloi Rocha. 
Damaso Rocha . 
Bittencourt Aza.mbuja.. 

· Nicolau Verguciro. 
Herófilo Azambuja.. 
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Ceará: 

Plí:nio Pomneu. 
Gentil :sa....;.ei."'a.. 
João Urs1Jlo. 

. Pernambuco: 

João Clootas. 
Alagoas: 

.Mário Gomes. 
Sergipe: 

Vá1ter F':ranco. 
Heribaldo Vici..."'3 . 

São Pau..lo: 

Mário Masa.gão. 
Romeu Lourenção. 

Santa Catarina: 

Tavares ã.'Am.aral~ 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Rui Alrileida. 
· Gurgel do Amaial. 

Rio de Janeiro: 

AbeJardo Mata. 
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São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Rugo Borgl:rl. 

. P.edroso Júnio.r. 
Euzébio P..ocb.a. 

Pi:mido RepubZicanc 

Min.as C--:z--..is: 

Felipe Balbi. 

Part'iào PopUlar Si7'..àicalista 

Cea:rá.: 

João Adeodato. 

Partiélo De7T..iC::.ra.ta Cristão 

. Pema:mbu.co: 

A."T!lda Câmara. 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

. ·-

Partido Republicano ProgíresSiSta 

São Paulo: 

Campos Verga.L 

Le--vanta-se a sessão às lS ho
ras. 
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• Sessão, em 17 de .Junho de 1946 

Presidência dos Senhores Melo Viana; Presidente, e Berta Conàé, 2.o Vice
Presidente. 

As 14 horas comparccernm os Se
nhores: 

PaJrl:ido Social Dcm~crático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Eugo Carneiro. 

Amazonas: 
Vs.1demar Pedrosu. 
Leopol-do Peres. 

P:i.aui: 

Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 
C~rá: 

Osvsldo Studart. 
Rio Grande do Nort-e: 

Dioclécio Duarte. 
José Varela. 
valfredo Gurgel. 

Paraíba: 
Jandui C&.rnelro. 

Pernambuco: 
Agamemnon MuculhC.t'~. 
Ge...'"Cino Pontes. 

Alagoas: 
Teixeira de Vtwóunr,r:lui:i. 
Silvestre ?érlck~. 

Bahia: 
Pinto Alel.Xo. 
'Viell'a de Meio. 
.AJ.tamirando !WQUlCw. 

Espírito Santo: 

· Eu.."ico Salet . 
.Alvaro Castelo. 

Distrito Fedenl: 
José B.omero. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 

:Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Pedro Dutra. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
Cristiano Machado. 
Wellington Brandão. 
José Alkmim. 
Gustavo Capanema. 
Olinto Fonseca. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

césãr Costa. 
Horácio Lafer. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 
Honorlo Monteiro. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Diogenes Magaihães. 

Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Roberto Gla.sser. 
Gomi Júnicr. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
P..Qgério Vieira. 

Ric Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Daniel Fl!.raco. 
Manoel Dua'l:te . 
Sousa costa·. 

União Democrática NC!cipnaz 

Pia ui: 
:Matias Olúnpio. 



Rio Grande do Nor..e: 
José Augusto. 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Vanderlei. 
JoSé Gaudêncio. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 

Bahia: 
Dantas Júnior. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 
Juràndir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 

· Romão Júnior. 
· José Leomil. 

Minas Gerais. 
' . 

Monteiro de Castro. 
José Bonüácio. 

São Paulo: 
Plfnio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. · 

Goiás: 
Domingos Vela~co. 

Paraná: · · 

Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 

Rio Grande do Sm: 
Osório Tuiutí. · 

Partido TracaZhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Barreto Pinto. 

São Paulo: 
Berto Condé. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório ~rra. 
Agostinho Oliveira. 

Bahia: 

Carlos Marighela. 
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Distrito Federal: 
Carlos. Prestes. 
João Amazonas. 
Maurício Grabo1s; 

Rio de Janeiro:. 
Claudino Silva. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Os:valdo Pacheco. 
Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Amando Fontes. 

~ 

Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 

São Paulo: · 

Altino Arantes. 
Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Republicano Progres~ta 

Rio GTande do Norte': 

Café Filho. 
O S..'l't. PRESIDENTE·- Achando

se presentes 90 Senhores Represen
tantes, declai"o aberta a sessão. · . 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário> 
proced·e à leitura da ata.. 

O SR. PRESIDENTE -· Em dis-
cussão· a· ata. · 

O SR .. GILBERTO FREIRE- Se
nhor Presidente, peço a palaVra. sô-
bre a ata. ' 

O SR. PRESIDE!\TTE- Tem a pa
la v.ra o nobre Representante. 

• 

O sR. GILBERTO l"RE...TRE (sôõre 
a ata) ·-- Sr. Presidente, para tomar 
mais precisa -uma referência que fiz.· 
em diScurso proferido ontem nésta. 
Casa, a alugué~ escandalosamente. 
baixos de prédios do Recifé. perten
centes à Santa. Casa de Misericórdia. 
daquela cidade,. discurso que recebeu 
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aparte do Sr.- Deputado Jarbas Ma
ranhão, desejo ler a seguinte relação 
de prédios da mesma instituição e 
seus .respectivos aluguéis: 

"Diffenbarcher - Duque de Ca
xias 287 - Cr$ 2.200,00. · 

F. Gonçalves & 'Cia. - Impe
rador 563 - Cr$ 1. 84.6,00". 

O Sr. Agamemrwn Magalhães -
V. Ex.a permite um aparte? · 

O SR. GILBERTO FP..EIRE -
Permito. -

o Sr. Agamemnon Magalhães - O 
edifício de propriedade da "Fôlha da 
Manhã" está aluga-do, a alto prêço, 
ao "Banco mtramarino"; natural
mente v: Ex.a se refere ao prédio C.a 
sucursal do referido diário, de menor 
importância.. 

O SR. ·GILBERTO FREIRE -
V. Ex. a permite que continue? 

O S;. Agamemrtim Magalhães -
Pe:rfeitamente. Apenas quis deixar 
claro que o prédio em questão não é 
ocupado pela redação do jornal, que 
aí não mantém sequer tipogra!ia. 
Acredito que V. Ex.a está de boa fé. 

O SR. GILBERTO FREIRE -
Obrigado a V. Ex.a Concluirei agora 
a leitura da relação: (Lê) 

Jack Aires, R:ua Amorim, 162 
Fôlha. da Manhã, Rua Amo

rim, 155 .........•.•..• :. 
Cia. de Seguros Fênix, Bom 

Cr$ 

330,00 

220,00 

Jesus, 212 (térreo) . . . . . 660,00. 
F Dre<.chler, Bom Jesus, 1!i7 770,00 
Fileno Miranda (U Ti uma.), -

Marquês de Olinda, 273 • 
Cia. Química Merck Brasi

leira, -Marquês de Olinda., 

970,00 

273 ....•.........•.••• · .•• 330,00 
Banco Irmãos Guimarães 

Marquês de Olinda, 277 . .' 1.000,00 
Cia. S. K. F. do Brasil Mar-

quês de O linda, 287' • . • . • 1. 650,00 

77(},00 

3.137,00 

· Joaquim Oliveira Filho, Rua 
da .Moeda, 134-137 ••..•.. 

~-rendes Lima & Cia., Mar
quês de Olinda, 303 ......• 

R ;s:uasheer, Duque de Ca
Xlas, 25:7 . • . • • . • . . . . • . . . . • 2. 714,00 

Joaquim Silva C--omes. Du-
que de Caxias, 275 • • • • . • 1.477,00 

:Krause & Cia., 1.0 de Marco, 
n.o .34 •.•.••.•.......... -. • · 2. 750,00 

Afonso Albuquerque & Cia., 
Duque de Caxias, 292 . . . • 2. 700,00 

F 2~, Duque de Caxias, 
. 9 . . • . • . . . • • . • . . . • • . . • . • 1.940,00 

Gomes Irmãos .& Ci:;. .. CC. 
E;special}, ·Duque de Ca-
XIaS, 231 • ; • . • • • • • . • • • . • • • 2. 250,00 

Banco Central, Impera.dor, 
362 • •. • • . . • . . • • . . • . • . • • • • • 1. 910,00 

Joaquim Couceiro (Casa. Bi-
jou), Rua Nov·a, 229 . • • • • 600,00 · 

Conde "Machado & Cia. Ltda., 
\Fênix), Rua Nova, 265 • 650,00 

Lojas Brasileiras S. A., Rua 
Nova, 269 • • • . . • • • . • . • . • . • 600,00 

Artur Carneiro, Apolo Ctér- · · 
reo), 133 . • . . . . . . • . . . • . • • • 715,00 

Cia. Agro Ind. Goiana (U. 
S. Teresa), Trav. M. de 
Deus, 122 . . . • . . . . . . . . . . • . • 625,00 

Soares & Viana, Travessa 
M. de Deus, 88 ........... · 620,00 

llt.. .Cardoso, Vigário Tenó-
rio, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1. 540,00 

Antônio Eiras, Vigário Te-
nório, 134 . . • . . . • . . . . • . . . • 660,00 

J. A. Nogueira, Imperaüor, 
39'5 . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 200,00 

Anita Medeiros, Concórdia, 
393, 1.0 e 2.0 • • • • • • • • • • • • • • • • 500,00 
Francicco Antunes Ferreira, 

Rua da Hora. 51 ......... - 200,0(} 
Cônego João Olímpio, Fundi-

ção, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 
Repartição Gerai dos Telé

grafos. Marquês de Olin-
da. 263 ...... '.. . . . . . . . . 4.135.00 
Essas informações me foram forne-

cidas por pe~soa idônea que as con-
. firma. Sendo. assim, só as posso con
siderar desautorizadas se sua auten
ticidade ou exatidão vier a ser ne
gada pela direção. secretaria. tesou
raria ou-outro órgão idôneo da admi
nistração da Santa Casa de Miseri
córdia do Recife. cuja situaçãa,.... de
vido principalmente aos baixos alu
guéis que lhe são pagos. por poderosos 
e ricos. é, reafirmo, verdadeiramente 
angustiosa. 

O -SR. PRESIDENTE -· Não ha
vendo mais quem peça. a ua1avra 
sôbre. a. a ta. encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a voto::;. <Pausa.) 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES (2. 0 Secre-

tário, eervincio comQ 1. 0 ) procede à. 
leitura do seg'uinte 

EXPEDIENTE 
Telegramas: 

De cidadãos rio-grandenses do Sul, 
referente à moção da União Demo
crática Nacional, apresentada no dia 
4 do corrente. - Inteirada.. 

Oficios: 
Do· Sr. ~ . .rinistro do (Trabalho re

metendo exposição sôbre a reunião 



-328-

conjunta das Comissões Nacional do 
Trigo e Ce:1tral de Preços, em que 
foi tratada a questã<J do trigo im

'portado. - Inteirada. 
Da Liga Esperantista Brasileira de 

agrad-ecimento às homenager..s pres
tadas ao seu ex-Presidente Perpétuo, 
Engenheiro Alberto Couto Fernandes. 
- Inteirada. ' 

Do Sindicato dos Estabelecimentos· 
de Ensino Comercial nb Estado de 
São Paulo, er.viando sugestões à 
futura Carta Magna. - À Comissão 
da Constituição. 

Comunicação: 

De Antônio Ferreira Cesarino Jú
nior de haver renunciado à suplên
cia de Deputado Federal 1J·elo Parti
do Democrata Cristão, do Estado de 
São Paulo, a fim de ce·d.er a primeira 
s1:plência do Partido ao Sr. Jaime 
Hourneaux de Moura. - Inteirada. 

REQUERIMENTO N. 0 232, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre ·a. Comissão Cen
tral de Requisições; sua dotação 
orçame:ntária; o númeTo e.:r:ato 
de funcionários e militares que 
a compõem; suas gratificações; 
e interêsse nacional em mantê-
la. · 

Considera.ndo que a Comissão Cen
tral de Requisições foi um órgão cria
do durante o Est>..do de Guerra, su
bo:·dina.do à Presidência da Repú- · 
blica; 

Considerando que a sua finalidade 
não foi atingida, poi" as nossas Fôr
ças Armad;a.s não tiveram necessida
de de requisitar em grande vulto para 
suprir à.s unidades bélicas; 

Co:1siderando que apesar de ter 
cessado o Estado d-e Guerra, conti
nua funcionando êsse órgão de emer
gência para 'igravo da despesa or
çamentária .do País; 

Requeiro que ~ejam pedidas as se
guintes informações: 

a) Qual a dotaçãc orçamentária. 
destinada à Comissão Central de Re-
quisições ? ' 

b) Q=tos funcionários ClVlS e 
militares. inclusive os de ca:rgo.s de 
chefia, compõem aquela Comissão ? 

c) Quais as gratificações daque
les funcionários ? 

d) Qual a despesa com a. mesma ? 
e) E, finalmente. qual o interesse 

, nacional em ser mantida a Comis
são Central de Requisições ? 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Cçzfé Filho. 

).1. imprimir.· 

REQUERIMENTO N.0 235 - DE 1946 
Solicita informações do Poder 

Executivo sôbre a impattância 
depositada no Tesouro Nacional, 
pela Companhia Ferroviária Éste 
Brasileiro, para pagamento de 
inde:nizações aos proprietários dos 
terrenos desapropri.ados p a r a 
construção. de linha férrea e SeT
_viços complementares. 

Requeiro que o Govê::no informe 
se a Comnanhia Ferroviária Éste 
Brasileiro (Sergipe-Bahia)·, ou sua 
antecessôra, depositou no Tesouro 
Nacional, ou noutra repartição· da 
Fazenda, determinada importância. a 
título de indenização aos legítimos 
proprie-tádos, então inc·e·rtos, dos ter
renos desapropri!A!os para construção 
da linha férrea e serviços comple
mentares. 

No caso afirmativo, qual a impor
tância depositada; data do depósito 
-e · onde êste se encontra; e Sê 
foi feito al-gum pagam-ento por con
ta; a quem e por ord-em de que au
toridad-e. 

Sala das Sessões. 18 de jllllho de 
19~6. - Hermes Lima. 

- A imprimir. 

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

O Sr. Re:oresentante Adroaldo Costa 
envia à I~esa / o seguinte d:scurso 
para ser da-do como lido: · 

O SR. ADROALDO COSTA - Se
nhor Pres~dente, Srs. · Constituintes. 
Quando, têrça-f-eira última. ocupava 
esta tribuna e defendia a ind'usão no 
texto constitucional da em-enda nú
mero 50S, assim redigida: 

"Art. - A vocação para suce
der em bens de estrangeiros exis
tente no Brasil será regulada pela 
lei brasileir-a., em benefício do 
cônju:;e ou dos filhos brasileiros, 
sempre que não ·lhes seja mais 
favorável a lei nacional do de. 
cujus." 

recebi apartes do ilustre Deuutado 
Sr. Luiz Viana, brilhante câtedrá
tico de Direito Internacional Privado 
da Faculdade· de Direito -da Bahia.--nos 
quais, no prime'ro. afirmou Sua Ex
celência. textualmente o seguinte: 

"O Sr. Luiz Viana ~ Vossa 
Excelência está inteiramente equi-
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' ' vQCaldo. A Consolidação de Carlos 
de- Carvalho não trata· da ma-
téria." · 

e, no segundo, assim também textu-
almente se expressou: · 

"0 Sr. Luiz Viana -V. Ex." de
clarou que meus apartes revela
vam não ter eu apreendido o ob
jetivo de V. Ex.". Ora, tendo 

V. Ex."'-lldo a que vai apresentar, 
nenhuma · dúvida paira sôbre o 
seu objetivo. Depois de ouvir a. 
argumentação de 'V. Ex." tive a 
impressão de que não está devi
damente esclarecido de referência 

' aos trata<ios de 1376, 1877, 1873, 
1879 e . 1882, que invocou. Não 
regularam o direito substantivo da 
vocação do estrange:ro no Brasil. 
Estabeleceram, a.penas, competên
cia para os cônsules arrecadarem. 
a herança e outras normas sôbre 
sUJCessão dos estrangeiros aqm 
faleci<:los, porque, naquela época, 
havia grande confusão e- mesmo 
conflitos de jUl'isdi.ção sôbre a 
maté:;-ia." . 

Redargui, então, a ·s. Ex.": 
"0 SR. ADROtALDO COSTA 

: - Confesse a !!Sta egrégia As
sembléia minha profunda igno

-rânc:.a em matéria de Direito In-
-ternacional Priva.do. 

Não teria, entretanto, coragem 
de vir para esta tribuna fazer 
uma assertiva se não tinsse tido 
a cautela de ier tôdas as Convén
ções a que me refiro, e de veri
ficar seu conteúdo. 

Peço ao nobre aparteante que 
ouça a relação, confronte e ve,ri
fique qual de nós está laborando 
em equívoco. 

Quando vim à tribuna, rerça-feira 
última, Srs. Coli.stitu'ntes, falei de 
iml)roviso e não tive a precaução de 
trazer comigo o texto da Consolida
ção de Carlos de Carvalho nem o das 
Convenções Consulares por mim, aqui, 
então, invoca.das. 

Hoje, trago contigo todos os textos 
legais que tive a oportunidade de re
ferir para que a ilustre ltssembléia 
verif'que ela própria, que não era eu 
o equivocado. 

Aqui está o texto de tódas as Con
venções Consulares e de todos os ar
tigos de códigos, inclusive o ela Con
solidação de Carlos de Carvalho, por 
mim citados, com o au:dlio exclusivo 
de minha memória, que é' boa, nesta 
tribuna, têrça-feira última,_ quando 

negou o ilustre Deputa.do Sr. Luiz 
Viana tratarem êles do assunto de -
minha emenda. Examine-os a egrégia 
Assembléia e diga com quem a razão 
e se Carlos de Carvalho trata ou não 
da matéria, conforme o afirmei. 

I. Convenção Consular com Por
tu.gal (Decreto n. 0 6.236,. de 21 de 
junho de 1876) : 

. A - Lei Reguladora da Sucessão 
(Nacionalidade) : . 

Art. 28, 1. 8 Alinea: 
"Se algum súdito de uma das Altas 

Partes Contratantes falecer no terri
tório da outra, a sua sucessão no que 
respeita à ordem hereditária e à par
tilha será regulada segundo a lei do 
pais a que êle pertencer, qualquer que 
seja a natureza dos bens, ·observadas 
todavia as disposições especiais da 
lei local que regerem os imóveis.". 

B __,. Principio de - tratamento pre
ferencial dos brasileiros no Brasil: 

Art. 28, 2. 8 Alinea: 

"Quando, porém, acontecer que al
gum súdito de uma das Altas Partes 
Contratantes concorra em seu pais 
com herdeiros estrangeiros, terá êle 
o direito de preferir que o .seu qui
nhão hereditcirio seja regulado nos 
têrmos da lei da sua pátria." 

TI. Convenção Consular com a 
Itália (Decreto n. 0 6.582, de 30 de 
maio àe 1877) : 

Art. 29, 1.::. Alínea: 
"Se algum súdito de uma das duas 

Altas Partes Contratantes falecer no 
território da outra. a sua sucessão, no 
que respeita à ordem hereditária e à 
partilha, será regulada segundo a lei 
do pais a que êle pertencer. qualquer 
que seja a natureza dos bens. obser
vadas, todavia, as disposições espe~ 

ciais da lei local que regerem os imó
veis."-

' 
Art. 29, 2." Alinea: 

"Quando- porém, acontecer que al
gum súdito de uma das Altas Partes 
Contratantes. concorra em seu pais 
com herdeiros estrangeiros, terá éle 
o direito de preterir que o seu qui
nhão hereditário seja regulado nos 
têrmos da Lei de sua pátria." 

m. Convencão Consular com' a 
Franca (Decreto n_ 0 7 .110, de 3 de 
dezembro de 1878) : 

.4dota os preceitos da Convenção 
com a Itália. 
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rv. Convenção Consular com a 
Hespanha (Decreto n. 0 7,059, de 26 
de outubro de 1878): 

Lei Reguladora da Sucessão <N (Lo

cionalidade e Rei Sitae p_ara os Imó
veis): 

~Jt. 29, 1.& ;.uinea: 
"Se algum súdito de uma das Altas 

Partes· Contratantes falecer no terri
tório da outra, a sua sucessão no que 
respeita à ordem hereditária e à par
tilha será regulada segundo a lei do 
país à que êle pertencer, qualquer 
que seja a natureza dos bens, obser
vadas todavia as disposições especiais 
da lei local que regerem os imóveis."' 

Tratamento :preferencial dos brasilei-
ros no Brasa: 

Art. 29, 2. a Alinea: 
"Quando, porém, acontecer que al

gum súdito de uma das Altas Partes 
Contratantes concorra em seu país 
com, herdeiros estrangeiros, terá o 
direito de preferir que o seu ·qui
nhão heredit::írio seja regulado nos 
têrmos da lei de sua p~tria .. " 

V. Convenção Consular com a 
Suíca <Decreto n. 0 7:303, de 31 de 
inaia de 1879) : 

Art. 23, . 1." Alínea: 
"Se algum súdito de uma das Altas 

Partes Contratantes falecer no ter
ritório da outra, a sua sucessão no 
que resueita à ordem hereditária e à 
uartilhâ será reg>1ls.da segundo a lei 
do país a que êle pertencer, qualquer . 
que seja a natureza dos bens, obser
vadas tl)davia as disposições espe
ciais dá lei local que regerem os imó-
veís." · 

Art. 23, 2." .t'\.IL.:.ea: 
"Quando, porém, acontecer que al

gum súdito de uma das Altas Part':s 
Contratantes concorra em seu pa~ 
com herdeiros estrangeiros. terá êle 
o direito de preferir 'Que o seu qui-· 
nhão hereditário seja regulado nos 
têrmos o~a lei da sua pátria." 

VI-. Convenção Consular com a 
Alemanha <Decreto n. 0 8.616, de 15 
de julho de 1882) : 

Art. 35, v~ Alínea: 
"Se algum súdito ·de uma das Altas 

Partes Contratantes- falecer no ter
ritório da outra, a sua sucessão no 
que respeita à ordem hereditária e 
à partilha será regulada segundo a 
lei do país a que êle· pertencer, qual
quer que seja a natureza dos bens, 
o~servadas todavia as disposiçõeS · es-

peciaís da lei local que regerem os 
imóveis." 

Art . ..35, 2. a Alínea: 
''Quando, porém, acontecer que um 

súdito da Alta Parte Contratante em 
cujo -tertitório se abrir a herança, 
concorra com herdeiros que não per
tençam a essa Alta Parte Contratan
te, terá o dito súdito o direito de 
preferir que o seu quinhão hereditá-

\ rio seja regulado nos têrmos das leis 
do referido território., · · 

VII. Projeto ele Código Civil de 
Felício dos Santos (1882) : 

Nacionalidade e Tratamento Pre
ferencial: 

Art. 20:. 
·~As sucessões legítimas e testamen

tãrias, tanto pelo que respeita à or
dem da sucessão, como à quota 
do direito sucessório, e validade in
trínseca das disposições, são regula- · 
das pelas leis do país, aqu~ pertença' 
o autor da herança." . 

Parágrafo único -·Quando, porém, 
à herança rie estrangeiro; clomicilia
do no império, com hereleiro estran
geiro. .concorrer heieleiro ·brasileiro 
pode êste requerer que a seu respeito 
regule a lei br~ileira., 

VIII. Nova · Cónsolidação das Leis 
Civis de Carlos de Carvalho (1899) : 

Nacionalidade e Tratamento Pre
ferencial · dos · Brasileiros: 
'-Art. 31: 
"A sucessão legítima e testamen

tária regula-se pela lei que rege o 
estado e a capacidade civil do estran
geiro. qualquer que seja a natureza. 
dos bens. respeitadas as l?ís rigorosa-_ 
mente· obrigatórias. fundadas em mo
tivos à e ordem pública .. as proibiti
-vas. as que regt<lam a organização da. 
pr·opriedade territorial e as da mo-
raL" · 

Parágrafo único: 
"Ao herdeiro brasileiro é garan

tido o direito de 'fYT"eterir que o seu 
cnrinhfio seia regulado nos têrmos da 
lei brasileira." 

IX . . rntroel11c;ão do CÓdigo- ·Civil.· 
Brn$Heiro fLeis n.O 3.071, de 1-1-1916): . 

Nacionalidade e Tratamento Pre
terencia.l elos Brasileiros: 

Art. "14: 
"A sucessão legitima ou testamen

tária. a ordem da vocação hereditá
ria. os direitos dos herdeiros é a va
lidade intrínseca das disposições do 
te_stament~, quaiquer: que seja . a na-
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tureza dos bens e o pais onde se 
achem, guardado o disposto neste 
Código acêrca das heranças vagas 
abertas no Brasil, obedecerão à lei 
nacional do falecido; se, êste, porém, 
era casado com . brasileira, ou tiver 
deixado filhos brasileiros, ficarão su~ 
jeitos à lei brasileira." 

X. Nova Introdução. (Decreto-lei · 
4.657, de 4-9-1942): 

Domicílio e Tratamento Preferen
cial do~ BraSileiros: 

Art. 10: 
· "A suceS.são por morte ou por au
sência· obedece à lei do país em que 
era domiciliado ·o defunto ou o de
saparecido, qualquer que seja a na
tureza e a situação dos bens". 

Parágrafo Primeiro: 
"A vocação para suceder em bens 

de estrangeiro situados no Brasil será 
regulada pela lei brasileira em benefi
cio do cônjuge brasileiro e dos filhos 
do casal,· sempre. que ·não lhes seja 
mais favorável a lei do. domicílio". 

XI. Direito Francês: Lei Regula
dora da Sucessão (Rei Sitae para os 
imóveis e domicilio do de ·cujus para 
os móveis - sistem... jurisprudenciaL 

Lei de 14 de julho de 1819: 
Art. 2.0 : 

"Dans le cas de partage d'une suc
cession entre des cohéritiers étran
gers et Fra:riçaís, ceux-ci préléve
ront sur les biens situés e:ó. France 
une por~ion égale à la valeur _des 
biens · situés en pays étrangel" d<mt lls 
seraient exclus, à. ~uelque. titre que 
ce soit, en vertu des leis et coutuni.es 
locales". 

XII. Codigo 'da Chile de 1855: 
Lei Reguladora da Sucessão (Domi

cilio) 

Art. 955: 
" ... La sucesion se regia por la lei 

dei domicilio enque .se abre; salvas 
las escepciones legales". 

Tratamento preferencial dos Chile
nos: 

Art. 998: 
"En la sucesion abintestato de un 

estranjero que fallezca dentro o fue
ra dei territorio de la República, ten
drán ZGs chilenos a título de heren
cia, ·de porcion conyugal o de ali-

mentos, los mismos . derechos que se
gun las leyes chilenas les correspon
deriam sobre· la sucesion i.ntestada de_ 
un chileno. Los chilenos intesados 
podrân pedir que se les adjudique en 
los bienes del estranjero existentes 
en Chile todo lo que les corresponda 
en la sucession dei estranjero. Este 
mismo se aplicará en caso necesario a 
la sucesion de un chileno . que deja 
bienes en pais estranjero". 

XIII. Código Civil Argentino de 
1869: 

Lei Reguladora 
micilio) 

Art. 3.2~3: 

da. Sucessão (Do·· 

"El derecho de sucesión al patri
monio dei difunto, es regido por el 
derechu local del domicilio que el 
difunto tenia a sua muerte, sean los 
sucesores nacionales o extranjeros". 

• 
Tra.tamento preferencial dos argenti-

nos e domiciliados na Argentina. 
Art. 3.470: 

"En el caso de clivisión de una mis
ma sucesiôn entre herederos extranje
ros y argentinos, .o extranjeros domi
ciliadas· cn el Estado, estes últimos 
tomarán de los bienes situados en · la 
República, uria porción igual al va..: 
lor de los bienes situados en país ex,. 
tranjero de que eilos fuestm exclui
dos por qualquier titulo que sea, en 
virtud de leyes o costumbres locales". 
·XIV. Lei de Introdução do Código 

CiVil Alemão (1896) : 
. . Lei Reguladora da Sucessão, Nacio- . 
nalidade e Tratame;tto PrejereftciaZ · 
cios Alemães:. 

Art. 25: 
"La succession de l'étranger, qui 

avait son domicile en Allemagne lors 
de son· déces, est régis par les lois 
de l':ti:tat dont il était ressartissant au 
moment de sa mort. Un AUemand 
peut -toutefoís ta ire valoir des · pré
tentions, à la dite sucession, l<m; même 
qu'elles ne seraient fcndées que sur 
la loi allcmande, à mains que, d'aprés 
les leis de l'lttat auquel de de citjus 
appartenait, la loi allemande ne soit 
exclusivement-:a.pplicable à la succes
sion d'un Allemand · domicilié dans 
cet ll:tat". 
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X.V - Constituição 
àe 1934: 

Art. 134: 

fie 16 de julho 

"A vocação para suceder em· bens 
de estrangeiros existentes no Brasil 
será regulada pela lei nacional em 
bP.nefício do cônjuge brasileiro e dos 
seus filhos, sempre que não lhes seja 
favorável o estatuto do de cujus." 

XVI. Carta Constitucional de 1937: 
Art. 152: 

"A vocação para suceder em bens 
de estrangeiros situados no Brasil 
será regulada pela lei nacional em 
beneficio do cônjuge brasileiro e dos 
fHhos do casal, sempre que lhes nãCS 
seja mais favorável o estatuto do de 
cujus. 

Já ao têrmo do meu discurso, de
pois de haver o Sr. Presidente me 
lembrado que o tempo estava findo, 
disse eu, para terminar: · 

O Sr. Adroaldo Costa - Apenas 
alguns minutos, por , tolerância, 
Sr. Presidente,· pa:ra terminar mi
nha ez.-planação. 

A Constituição da mcnarquia fa
lava em Brasil independente. Por. 
que? Porque o 7 de setembro de 
1822 estava nas pz:oximidades de 
25 de março _de 1824 e era preciso 
que o Brasil, em face do mundo, 
se apresentasse livre e indepen
dente, como diz o art. 1.0 da CoilS'- ' 
tituição monárquica, mas nem a 
Constituição de. 91, nem a de 2~. 
fêz referência à independência do 

· Brasil e não houve ninguém na 
face da terra que dissesse que, 
por ésse motivo, o Brasil deixava 
de ser indepenqente. ·· 

No projeto está esctito: "Os 
Tratados e Convenções que cele
brar na forma desta Constituição 
passarão a fazer parte da legisla
ção interna". 

:tl:ste dispositivo é completamente 
supérfluo, e, para dem.onstrá.-lo, 
vou ler o art. 35, n.O I e o art. 40. 

"Art 35. ;t;: da competência ex
clusiva do Congresso Nacional: · 

I. Resolver definitivamente sô
bre os tratados e convenções cele
brados com as nações estrangeiras 
pelo Presidente da República". 

Que diz o art. 40? 
"Nos casos do art. 35, conside

rar-se-á, com a votação final, en
cerrada a elaboração da lei, que 

será promulgada . pelo Presidente 
d2. Câmara iniciadora." 

Conseqüentemente, Srs. Repre
sentantes,· não há tratado, não jlã 
convenção que não tenha de passar 
pelo cadinho. pelo exame do Par
lamento Nacional." 

Foi quando o brilhante parlamentar, 
Sr. Senador Ferreira de Sousa, nome 
que sempre pronuncio com carinho, 
por usufluir de sua confortadora. ami
zade, me distinguiu com o seguinte 
aparte: 

o Sr. Ferreira de Sousa - V. 
Ex." permite um aparte? A mim 
me parece que V. Ex.6 labora~em 
equivoco. No caso do dispositivo 

· crlticad por V. Ex.", visa-se a 
outra finalidade: a "inserção, na le
giSlação interna e a obrigatorieda
de, mesmo para os nacionais, das · 
disposições das conve:;J.Çôes inter
na-cionais. Esta é uma questão du
vidosa, hoje em Direito Interna
cional. Eá os que sustentam essa 
transposição de .normas interna-' 
cional para a vida nacional, e há 
os que a negam. E' o caso das 
marca de fábrica e patentes de 
invenção. Autores entendem que 
para as convenções, como a de Pa
ri-S, ·por exemplo, torna-se mistér 
c_ma lei nacional, expressa, a res
peito; e outros julgam que· a sim
ples promulgação do tratado pelo 
Poder Legislativo incorpora essa 
norma ao direito interno. E' uma 
questão muito séria, que a Consti
tuição deve resolver, para evitar 
dúvida." · 

· Ao que lhe respondi, já ao deixar 
a .tribuna: 

· "0 Sr. Adroaldo Costa - Não 
posso, infelizmente, &ceitar a ex
plicação de V. Ex.a, porque o ar
tigo 35 diz, de maneira precisa -
e onde o legislador não distingue 
não é llclto ao intérprete, distin
guir: 

"};: da competência exclusiva do 
Congresso Nacional: 

! - Resolver definitivamente 
sôbre os tratados e ·convenções ce
lebrados com. as nações estran
geiras pelo Presidente da Repú
blica." 

Estudando o aparte do ilustre Se
nador verifico que no tocante à ma
téria sli versada, o equivocad~ ainda. 
não sou eu. · 
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lt sabido, Sr. Presidente, que seis 
são os grupos em que atualmente se 
classüicam os Estados, conforme o sis
tema adotado pai:a a participação do 
Parlamento na conclusão dos tratados 
internacionais. E não é outro o en
sinamento de B. Mirkine Guetzevitch, 
quando, em seu Droit Constitutionnel 
International, a páginas 109, assim os 
enumera: 

I - Compétence exclusive du. ·pou
voir exécutif (Mcmarchies a'bsolues 
et ntonarchies constitu.tionnelles ne 
pratiqu.ant pas le régime parlamen-
taire) • · 

II - . Conclusion des traités inter
nationaux ressortissant à la compe
tence exclusive · du. pou.voir exécuti/, 
mais a.vec )e ~ontrôle politique et le- · 
gislatif du Parlement (en applica.tion 
du régime parlamentaire) • 

m - Competénce tacultative du 
pouvoir Zégislatif dans la conclusion 
de:, traités internationaux. Le con
sentement du parlement est nécessai
re pour les traités í:lérogeant aux lois 
ou imposant eles charges financieres; 
en général pour toutes les questions 
d'ordre législatif et budgétaire qui 
exigent ,dans le droi1 interne la pro
cédure 'législatij Ctype franco-belge) . 

IV - Traités internationaux cone
lus par- Ze . pouvoir exécutif avec Ze 
ccnsentement de la Chambre haute 
CSenat) ; sisteme de la Constitution 

.,;.des Etats-Unís adopté par quelques 
/ê:''Constitutions de l'Amérique !atine. 

V - La participatitJn obrigatoire 
rles deux Chambres <Portugal et plu
sieur.s pays de 1' Am.érique J.a.tine) • 

VI - La Constitution suisse <mod. 
1921) établit Ze conoours de l' Assem
blée fédérale à la conclu<:ion de , tcr.LS 
Zes traités avec participation faculta
tive du peuple par voie de reteren
lium. 

. · A luz dêsses princípios, conclue-se 
ser inteiramente superfluo o artigo do 
Projeto, assim redigido: 

· "Os Tratados e Convenções que 
celebrar na forma desta Consti
tuição passarão s. fazer parte da 
legislação interna." 

E isto porque, entre nós, de acôrdo 
com o projeto que, aliás, nesta parte, 
mantém o direito existente q.esde 1891, 
todos os tratados e convenções cele
brados com Estados eStrangeiros pelo 
Presidente da República, são da com
petência exclusiva. do Congresso Na
ciona-l que .Sôbre êles resolve definiti
vamente .e, eom a votação final, en-

cerra a elaboração àa lei, que S'erá 
promulga-da pelo Presidente da Cà- . 

· mara inicia-dora. , 
Jamais houve no Brasil a dúvida a 

que se referiu o preclaro Senador pe
lo Rio Grande do Norte. 

Dúvidas têm surgido, sim, nos Es
tados Unidos da América. do Norte, 
por exemplo. Mas êstes se classificam 
no IV grupo de Firkine, a que me re
feri há pouco, em que os tratados in
ternacionais são concluídos pelo po
der executivo, com o consentimento 
apenas do Senado. 

E, ali, então, se discute- se um tra-
-tado celebrado pelo Presidente da 
República, tão somente com a aprova
ção do Senado, tem· a fôrça e a vir- · 
tude de revogar uma lei interna, vo
tada com a aprovação da Câmara e 
do Senado· e a sancão do Presideme 
da República. - . 

Em França, também tem sido o as
sunto bastante debatido, porque ali 
alguns tratados ficam concluídos e 
perfeitos, exclu:sivamente com a apro
v-ação do Presidente da República, 
sem que sôbre êles se tenha de mani
festar o Parlamento. 
· Também teria cabimento a dúvida, 

se estivesse em vigor, entre nós, o ar
tigo 102, 8.0 , .Pa Constituição do Im
pério, de 25 àe março de 1824, e que 
assim dispunha: · 

"Art. 100. O Imperador é o 
Chefe do Poder Executivo, e o 
exercita pelos seus Ministr.os de 
Estado. São suas principais. atri-
bui:ções: ·· 

8.0 - Fazer. tratados de alian
ça ofensiva e defensiva,· de sub
sídi{) e ::omércio, levando-os, de
poiiS de concluídos, ao conlleci
mento da Assembléia Gerãl, quan
do o interêsse e segurança do Es. 
tado o permitirem. Se os tratados, 
concluídos em tempo de paz, en
volverem cessão ou troca de te.:-
ritório do Império, ou de posses
sões a que o Império tenha di
reito, não serão· ratificados sem 
terem sido aprovados pela. As
sembléia Geral." 

Como se vê do têxto, só na hi
pótese de tratados, concluídos em 
tempo de paz e de envoiverem ces
são ou troca do território do Impé
rio, ou de possessões a que o Impéri-o 
te~a direito, é . que êles não seriam 
ratificados sem terem sido aprovados 
pela Assembléia. Geral. 
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-~ -A contrario sensu na.s demais hi-
póteses, podia o tratado feito pelo 
Imperador, sem a aprovação da As
sembléia Geral, revoga_ uma lei feita 
pela própria Assembléia Geral. 

Eis porque autores há que :para. 
convenções, como a de Paxis, por 
exemplo, entendem se torne necessá
ria t:ma lei nacional expressa a res-
peito. · ~ 

lt que tais autores estudam essa.s 
convenções em ref~rência a· Estados 
que seguem sistema diverSo do nosso, 
sistema clas.siii<:ado nós outro cinco 
grupos enumerados por Mirkine
Guetzevitch, quando o Projeto é cla
ro e terminante, pois inclui o Brasil 
no V grupo a.cima referido. Entre 
nós,· os tl'atados e convenções só 
valem, uma vez transformados em 
lei nos ·têrmos do arts. 35 e 40 do 
Projeto. lt, de consegúinte, Sr. Pre
sidente, supérfluo, desnecessário o 
art. 165; § 2. 0 quando dispõe: 

"Os Tratados e Convenções que 
celebrar na forma desta Constitui
ção passarão a fazer parte da 1egis_; 
lação interna." 

E!'a ·o que ·me cumpria dizer, Sr. 
Presid·ente, em consideração aos apar
tes <:om que me distinguiram. 

C SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Pz:esidente, peço a palavra, pela or-
dem. 

O SR. -PRESIDENTE -- Tem a ua_; 
lavra o nobre Representante. · ~ 

O SR. BARRETO PINTo (*) -
{Pera ordem) Sr. Presidente, SriS. 
Representantes, nunca,· jámais, em 
tempo algum, che~mos, ou podería
Il!os .supor que chegássemos à situa
çao ~m que nos encontramos nó que 
respe1ta ao abastecimento no País 
lt irrisório dizer-se - mas é verdad~ 
- que, per "ex<:esso de fartura" es
tamos passa.ndo fome ! Banha char
que; f~ijão, arroz, batata e â.çúcar, 

-todos esses gêneros, que já poderia
mos ter em abU:ndâ.ncia, não exis
tem pa:a atender às necessidade da. 
populaçao. 

Estou vendo a hora em que surg;t':i. 
um Decret?,-lei O'ficializando o "m~;
cado ne~ro , porque hoje só se con<;e
gue qua.quer cousa no "mercado ne-
gro',.· .. 

!S' a ~prensa, na sua maioria. q-:.~e 
tr~ depoimentos irrefutáveis. O Cor
rezo da. M_anhã vem agora empreen-

(*) Não foi reVisto pelo oradw. 

dendo em tôrno da questão uma c:int
panha que desafia contestação, talS as 
acusações gra vissimas que se faz<:!m 
E tudo isso por que? Porque não há 
um sistema organizado. Todos m:::
xem, tooos dão palpite: a Com1ssao 
Central de Preços de um lado ~. Je 
outro, o Conselho do Comércio H:xte
rior,. quando não surge também a s~:

cretaria Geral do Interior com as se:a
sa-cionais apreensões e buscas. que se 
transformam em ridículo, do Sr. Er
nani Cardoso. 

Por fim, mexe a Comissão Cemral 
de Abastecimento, confiada, ao Senhor 
General Scarcela Portela. 

Quando, ne$ta Casa, iniciando x:ru.
nha famosa "semana ministerial". 
critiquei o honradc Ministro das Re
lações EXteriores _ pela deficiênci<~. de 
sua.s medidas em relação ao . tiigo -
sem querer falar na defesa profçn<la 
pelo meu ilustre colega e digno amigo, 
Sr. Souza_ Costa s: Ex.a, dant~o 
exemplo de espírito democrático na-. 
quela mesma tarde reunia os jorna-. 
listas e lhes concedia entrevista con
tando -qual era a situação do 'tngo. 

Dizia então S. Ex.a: "De fato é 
grave a situação ein que nos en.:on · 
trames. Mas devemos ter paciênct:;., 
porque tudo se · regularizará. A Ar
gentina mandará cinqüenta mil wn~
ladas de tr.igo todos os meses, e ja 
representa 1sso um. grande esfôrç1.1". 

Ora, a cota de maio ainda não c~~e
gou e já nos achamos quase n.., fiiri.~>-. 
de junho. Estamos comendo, sem exa- ~i: 
g~ro de afirmação, o meno-:.- e o pior. 
pao do mundo.. · 

O Sr. Souza Leão - Estamos co
mendo o milho que o Sr. Getúll':' 
Vargas semeou . . . · 

O SR. BARP..ETO· PINTO 
Agradeço o parte de V. Ex. a. O Go
vrno do Sr. Getúlio Vargas tratll'l 
como nunca se viu da produção agrí- . 
cola; do que se precisa é de transnJr
te para trazê-la aos centros eonsllmi-
dores. · _.' 
~da !'l-gora, o Sr. Herbert Hoo..-er 

ye1o !3-qUl e, conforme · publicado ·nvs 
JornaiS, levou uma quantidade enor
me de gêneros alimentí:dos. 

O Sr. José Bonifácio- Es~a prodl.i'
ção está indicada nos relatórios do 
:i?IP, mas, em verdade, o que vemos 
e fome e -desgraça.- , . , 

O SR. BARRETO PINTO ......: Diz a 
CCmissão Nacional d.o Trigo, através 
decls.ração do Sr. Ministre d~s Rela
ç~ Extel'!ores, seu :!)residente; que 
nao 'pode ser levada a 'sério qua:quer _ 
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aquisição de trigo feita em desa.côrdo 
com aquilo que consta da e:J.trevista 
por mim referida de iní-cio. • 

Pois bem, é o General Scarcela i'vr
tela quem, ontem, em declaração f~rca 
à imprensa do Rio de Janeiro, afirma 
haver conseguido adquirir trigo ex
tra-cota, e que podem adquirir a8 
quantidades necessárias. 

Por isso, dirijo, desta tribuna, auelü 
sincero aos que se acham à frente da 
Comissão Central de. Preços, à :frP.ntc 
do .Conselho Federal de Comércio Ex
terior, e à frente· da Comissão d~ 
Abastecimento: te·nham um gouc'l 
mais de pena do Brasil, zelem pe,us· 
interêsses da coletividade para e•rl
tar-se o que se está verificand0 -
fato nunca, em tempo._ algum, OC•Jl"i'l
do: o glorioso povo de São Paw.o a 
quem daqui mando uma saudação cá
rin."1osa, reduzido - CQmo ainda on
tem os jornais noticiaram. - a 100 
gramas de pão por pessoa, qurutro vê
zes por semana! 

O Sr. Ataliba Nogueira - Po:rque 
não há. trigo em São. Paulo. Só por . 
êste motivq. 

O SR. BARRETO PINTO- Cem 
gramas ·por pessoa! Fato nunca verf-
ficado! . 

O Sr. Ataliba Nogueira - Houve 
um estadista no Brasil que sabia onde 
estava o cti!lheiro e nunca o revelou. 

o .sr. Lino Mach.:ldo - Mas ês.se. 
estadista nunoa €Stêve no pcder. 

O SR. BARRETO PINTO 
Dando por findas minhas considera
ções, envio a V. Ex. a., Sr. Presidente, 
requerimeillto no sentido de ser o as
sunto devidamente esclarecido pelas.· 
.autorida-des de meu País. (Muito 
bem.) 

O orador envia à Mesa .o se
guinte: 

REQ'O'ERIMENTO N.0 234, DE 1946 

Solicita informações ão Por:Ler 
Executivo sôbre o montante das 

. despesas já realizadas e dos cré
ditos abertos no Banco do Brasil 

. para. aquisição ele gêneros alimen
tfcios. 

Requeiro, por intermédio da Mesa, 
que :;e oficie ao Sr. Gen-2ral Presiden
te da Coni.issão Central de Abasteci
mento. indagando: 

a) o montante das d-espêsas já rea
lizadas e dos créditos abertos no Ban
co do Brasil para aquisição de gêne-

ros alimentícios, com ib.d:cação do 
número do Decreto-lei qUe abriu tais 
créditos; 

b) qual o total das vendas já reali
zadas aos consumidore.; e como tem 
sido feito o recolhimento r-espectivo; 

?) como se explica a aquisição de 
tr1go "extra-cota", diante da declara
ção expressa do Pres!dente da Comis
s_ão. N~,cional do Trigo, que não po
uerl?-. _ser levado a sério ,qualquer 
aqw.s1çao -extra-cota, a não ser por 
intermédio da referida Comissão"· 

d) qual o critério que a c. c.' A. 
vem . adotando na aquisição e venda 
de generos alimentícios. 

Sala das Sessões, 26 ·de junho de 1946 
- Barreto Pinto. 

- A imprimir. 

O .SR .. JORGE AMADo - Senhor 
PreSldente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. JORGE AMADO (Pela or
dem) (Lê o seguinte discurso) - Se
nhor Presi~ente:. Mestre do roman
ce e do conto, Máximo Gorki foi 

·também, em nosso tempo . dramático, 
o melhor exemplo do escritor de vida 
e. obra dedicadas à liberdade e ·à dig
mdade do homem. Acreditou no ser 
humano e na sua_ missão sõbre a ter
ra, a serviço da sua felicidade colo
cou sua pena. 

Sua morte, cujo décimo aniversário 
hoje comemoramos, não foi a .de um 
velho escritor, descansando sôbre as 
glórias de uma obra fecunda e gene-. 
rosa. Foi a morte de um lutador 
assassinado pela quinta-coluna. que 
tentav2. preparar em sua pátr'>3., co
mo o fazia nos demais países do mun
do, o caminho de traições por onde 
marchariam _c)s exércitos do terror e 
da escravidão, os exércitos do nazis
mo. Jamais, como na obra de ·Máxi
mo Gorki, nos seus livros e em seus 
artigos, -. romances, contos, dramas 
e poemas, d!scursos e conferências -· 
se provou aquela verdade que afirma 
qt1e a obra de arte é também a.nna 
do povo em luta . por uma vida me
lhor e mais digna. :E:sse eslavo de 
rosto anguloso, de bigodes caídos sô
bre lábios que sorriam docemente, 
soube amar a humanidade e lutar 
por ela. .Sua vida é uma págí.na. lu
mino...<;a de fidelidade aos mais nobres 
anceios humanos. Nascido camponês 
na Rússia tzarista., adolescente ope 
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rano nas suas fábricas, êle ter..a que 
ser, qUando escritor, o romancista dos 
operãrios e - camponêses, o narrador 
dos seus sofrimentos, das suas dores, 
e também da suas esperanças e suas 
lutas. O sucesso e a glória não o fi
ieràm bandear-se de junto daquêles 
cuja vida recreava em livros imortais, 
para serv'..r aos que possuf.am ::-s bens 
do mundo. Conservou .integra sur. 
lealdade ~o seu povo sofrido e, ao 
dar-lhe sua. obra, deu-lhe também sua 
vida. Seu melhor amigo daquêles dias 
de áspera luta foi Nicolau Lenine, 
como seu melhor amigo ·dos dias da 
construção socialista foi .Joseph Sta
lin. Ao lado do primeiro êle ajudou 
a liquidar o regime tzarista, que era 
a miséria, a fome, a ignorância. Ao 
lado do segundo êle · ajudou a cons
trtúr o socialismq que é a abastança, 
a alegria e a cultura . 

Nasceu na velha Rússia tzarista, 
morreu na jovem União Soviética. 
Marchou do crepúsculo para a auro
ra, foi um dos seus construtores. Com 
Tolstoi e Dostoiewsky, formou a gran..: 
de trindade do romance rússo dos co
meços. do século. E com Henri Bar
busse e Romain Rolland formou a 
trindade gloriosa dos que sustentaram 
bem alto a bandeira da. inteligência 
contra a bestialidade do nazi-fascis
mo. Foi inimigo de tudo que era sujo 
c feio, triste e mesquinho. Foi. ami
go de quanto era grande e belo, lim
po e alegre. Sendo o maior escritor 
russo do período pré-revolucionário, 
foi o mestre de tôda a jovem literá
tura soviética, aquela que . nasceu na 
guen-a civil e .cresceu na edificação 
socialista. E sua memória foi flâmula 
e palavra de ordem na grande guer
ra patriótica do. seu povo, e de todcs 
os povos livres, contra o invasor ger- ·, 
mano-fascista. Para nós, escritores 
que amamos a liberdade dos homens 
e a beleza da vida, êle é um exem
plo e um incentivo. Honrou a nos
sa profissão, dignificou a inteligên
cia, foi um criador de civilização e de 

. cultura .. 
Em nome da minha. bancada, a ban

cada do Partido Comunista do Bra
sil, e em nome dos escritores, poetas 
e jornalistas com assento nesta AS
sembléia Constituinte, recordo nêste 
momento a sua alta e generosa figu
ra ào criador 'de mundos, de criador 
de vida, de · romancista genial. E 
apresento a V. Ex:.•, Sr. Presidente, 
para que o submeta à apreciação da 

Casa o seguinte requerimento que 
está firmado pelos escritores, poetas e 
jornalistas eleitos senadoreS e -depu-_ 
tados pelo povo brasileiro: 

Requeremos que conste·· da ata 
de nossos trabalhos um voto de 
homeri.agem à. memória do gran
de escritor Ma.ximo Gorki, cujo 
décimo aniversário de falecimen-
to transcorre hoje. . 

Sala das ·Sessões, 18 de junho 
de 1946. - Jorge Amado. -Raul 
PiZZa. - Ruy Santos. - Rui PaZ... 
meira. - Aloysio de Carvalho Fi
lho. - Vargas· Ne.t:t_o. - José Au
gusto. - Pereira da·. Silva. -
Amando Fontes. - Nestor Duar'
te. - Hermes Lima. - Aureliano 
Leite. _..., Luiz · Vianna. - Osmar 
de _Aquino. - Plinio Barreto. -
Gilberto Freyre. - Campos Ver
gal. -Prado Kelly.- Café Filho. 
- Barbosa Lima Sobrinho. - Al
varo Maia. - Freitas Ca1>alcan~ 

- ti . . - G1!3tavo Ca.panema. 

Era o que ~he e dizer. (Muitri 
bem.) 

O SR. ADELMAR -ROCHA - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. ALDEMAR ROCHA 
(Pela ordem ('"r - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para justificar indi
cação que, se não comporta assunto 
pertinente aos debates constituintes, · 
tem, entretanto, o propósito de alerts.r
o Interventor do meu Estade no to
cante a .medidas de ordem institu
cional que vem tomando de maneira 
irioportlli'..a e, talvez, prejudicial aos 
interesses do Estado. Acaba S. Ex.a 
de criar um 'rribunal ãe Contas, 
composto de 4 juizes e 2 suplentes, 
com tôdas as vantagens e privilégios 
dos mem'Qros do Tribunal de Apela-
ção. . 
· O Sr. Lino Machado - V. Ex. a 
permite um aparte? 

O SR. ADELMAR ROCHA- Pois 
não. 

O Sr. Lino Machado - A esta hora., 
estão · criando Tribunais de Con~ 

pelos Estados? 
O SR. ADELMAR ROCHA - N2. 

verdade, é um absurdo; justamente. 
por isso é que estou na Tribuna..: · 

(•) Não tol revisto pelo orador.· 
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O Sr. Ataliba Nogueira - E' o 
momento oportuno para a criação 
dêsses triouna!s. 

O Sr. Lino Machado - De manei
ra nenhuma! 

O SR. ÀDELMAR ROCHA - No 
momento em que esta Assembléia 
Nacionsl Constituinte está discutin
. do o projeto de Constituição, . que 
estatui regras e estaoolece normas 
para a formação dos Tribunais Es., 
taduais de Contas, inoportuno e pre
cipitado se me pare<:e o ato do Sr. 
Interventor, a.nt~ipa.ndo a. vigência 
dêsse órgão. · 

S. Ex". em ofício que dirigiu ao 
Conselho de Administração do Esta
do,· pleiteando a constituição · dêsse 
Triounal, afirma que os propósitos 
do Govêrno, no caso, giram em tôrno 
de cogitações dem<Jcráticas. 

O Sr. Lino Machado -Na realida
de, êsse Triounal é uma. peça demo
orâtica, mas ÍJ.ão cria.<io assim, de 
modo quase espúrio, ao apagar das 
luZes da ditadura que ainda perdura 
:ao Estado. · 

O SR. ADELMAR ROCHA - Não 
sei, S:r. Presidente, por que denomi
ná-lo de democrático, desde que se 
vê o Executivo mais uma vez usur
-pando as !unções precípuas do Legis
lativ-o, prestes a organizar-se nos Es
ta.do.s. Não ponho em dúvida as in
tençÕes do Sr. Interventor. Conhec;:.o 
de perto S. Ex.a e formo de sua ho
nestidade o melhor conceito. Entre
tanto, o fato de conhooer pouco os 
homens e a terra que está. governan
do, deve ter influenciado no seu es
pirito para a criação precipitada dêsse 
Tribunal, r "i:eitamente adiável num 
Estado de rendas exiguas como ·o 
nosso e na hora em que se procuram 
mo1dar em· sólidas bases democráti
cas as instituições nacionais. O Piaui 
já. teT-e. um Tribunal de Contas de 
saudosa memória. Criou-o a Consti
tuição de 1891; era cqmposto de três 
vogais, tendo arrastado vida inglória, 
até 1930, seil;l a menor eficiência. para 
r bem do Estado. Entretanto, tinha 
aôbre o . atual duas vantagens: não . 
i!oi instituído, ns Constituição para · 
tins políticos, nem em · suas origens, 
:r~presentou um arranjo de lugarss sob 
medida, . 

Eis Sr. Presidente, o aspecto D;J.ais 
grave do Tribunal em aprêço: entre 
os juízes nomeados conta-sé o Senhor 
Leôllidas . de castro Melo, o cala.mi
ioso Inteo-entor Que governou •• , meu 

Estado d~nte dez longos anos e só 
o deixou com o movimento de 29 de 
outubro, para investir-se no triste. tí
tulo, que lhe conferiu a Imprensa de 
minha terra, de "campeão do analfa
betismo no Brasil". 

O Sr. Plinio Barreto - :!::sse titulo 
é disputado por muita gente. 

O SR. ADELMAR ROCH..o\ - O 
ex-Interventor, que delapidou os co
fres públicos e usou, por dilatado tem
po, do poder, pro domo sua, ainda não 
prestou contas de sua administração 
e vai, assim, paradoxalmente, ser o 
Juiz de seus próprios atos. 

O Sr. Coelho Rodrigues -·vai acer
tar as contas. 

O SR. ADELMAR ROCHA - Veja 
V'! Ex:."; Sr. P:resi<le~ como. ain<l:1 
neste passo, agiu mat:fêiramente a 
di';adura, deixando de aprovar as 
contas de seus agentes, nos executi
vos estaduais, para tê-los, hoje, ata
dos ao carro de fôgo ãe seus· desati
nos, em busca de salvação comum. 

O Sr. Coelho Rodrigues - No. seu 
novo cargo vai acertar a escrita dos 
municípios e também do ·Estado. 

O .SR . .ADELMAR ROCHA- Não 
fica ai, porém, Sr < Presidente, a . pre
tenção do- interventor. Aca;ba Sua 
Ex.a de nomear comissão para propor 
a reforma da magistratura. Contra 
êste e aquêle ato da impensada ação 

·governamental, é que venho, em no-
me da ban<:ada udenista piauiense, 
fazer ao govêmo o 3-pelo contido na 
indicação que envio à Mesa. 

Era o que tinha a diZer. <Muito 
bem; muito bem.) · 

O orador envia à. Mesa a se
guinte: 

INDICAção, N.0 142, DE. 1946 

Sugere ao Poàer Execu:tioo pro
vicrencia.s no sentido de ·evitar " 
criação desneCessária de emprêgos 
e serviços públicos no Piauí. 

Considerando que o Interventor Fe
der.' no Piauí criou, pelo Decretp
lei rí.o 1.200, de 24 de maio últl.zno,
o Tribunal de Contas do Estado, com
posto de quatro juizes e dois suplentes; 

_ConSiderando que naquele Estado j!l 
existiu um apa~elho semelhante, Ins
tituído pela Constituição Estadual de 
1892 e suprimido pelo Poder revolu
cionário de 1930; 
- Considerando que a criação dós tri
bunais estaduais de contas é assunto 
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previsto e disciplinado no art. 144 do 
Projéto de Constituição dos _Estad_?s 
Unidos do Brasü, ora em discussao 
nesta Assembléia; 

Considerando que o referido Inter
ventor já, nomeou uma comissão para 
estudar a reforma da justiça estadual, 
outra- matéria que depende de normas 
da Constituição Federal, e, mesmo em 
fac~_ da legislação vigente, se acha 
sujeita a formalidades que não nos 
consta hajam sido cumpridas; 

Considerando que neste momento 
político de transição de um regime 
de fato para o do direito. um mo
mento .de sêrlssimas apreensões econo
micas e financeiras, o próprio chefe 
do Govêmo já recomendou que fôsse 
evitada a criação de empregos e ser
viços na União, nos Estados e nos 
municípios, salvo em "easos de urgente 
necessidade; 

Considerando que essa prudente re
comendação tem razão de ser, máxime 
no Piauí, Estado de recursos exfguos, 
com uma burocraci& estadual nume
rosa, põsto que mal remunerada, que 
assume àspectos assustadores consu
-mindo já cêrca de cinco sétimos da 
receita ar:tecadável; _ 

_ E considerando que a criação de 
empregos, quando não corresponde a 
necessidades manisfestas, é sempre 
mal vista pela opinião pública, natu
ralmente -inclinada a ver nas reformas 
intempestivas malsinados intuitos de 
partidarismo; _ 

Solicitamos à Mesa da Assembléia 
Nacional Constituinte encaminhe ao 
Sr. Ministro· da Justiça e Negócios In
teriores, independentemente de inclu
são na ordem do dia, a presente in
dicação pela qual se sugere a S. Ex."' 
reiterar· ao Sr. InterVentor Federal no 
Piauí a recomendação presidenci~>l no 
sentido de não serem institúidos car
gos novos ou novas repartições que. 
não sejam de imprLscindível·e urgente 
necessidade_ pública e possam contri
bl·' - para one_-ra.r de modo injustificá
vel a despesa estadual já -lamentàvel
mente sobrecarregada. . 

Sala. das Sessões; 14 de junho . de 
, 19-~ :·. - Adelmar .Rocha. - Esma

ragào de Freitas. - Matia.-; Olímpio. 
- Antônio Correa. - Coelho Rodri
gues. - - _ Cli:ruJ.ido Ferraz 

- A imprimir.. -
O SR. - ATAL!BA NOGUEIRA 

Sr. Presidente, peço a palavra., pela 
"'ordem.· 

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

O SR. ATALIBA -NOGUEIR..-\ 
(Pela ordem) C") - Sr. Presidente. -
notici&ram os jornais, faz poucos dias, 
fato que iinporta ser trazido para 
nossos anais porque de relêvo em 
nossa vida :;:ccial no momento que 
vive o Brasil,. principalmente em se 
atendendo a que é um contrapeso a 
numerosos outros trazidos a esta As
sembléia e j::í devidamente registra
dos. 

Refiro-i:ne, Sr. Presidente, ao se
guinte ofício, dirigido, por mais de 
1.500 ferroviários da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil localizados no meu 
Estado de São Paulo, ao Exm.o. Se
nhor Presidente da República;, 

"Exmo. Sr. General Eurico 
Gaspar Dutra, D.D. Presidente da 
República - Rio - Os abaixo as
sinados, servidores da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil, no mo
mento em que V. Ex."' toma enér
gicas medidas para resolver a 
crise de estabelecimentos de gê
neros de primeira necessidade. cuja 
safra na região da Estrada é con
siderável no corrente ano agrícola, 
e, ainda, para evitar o "mercado 
negro" e atender aos mais · dire
tos interêsses e necessidades do 
];lovo, vêm apresentar a V. Ex.a o 
seu integrl!.l apôio e- declarar que 
. como ferroviários, tudo farão para 
que a Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil se mantenha fora do 
movimento grevista, que, iniciado 
na Estrada de Ferro Sorocaba.na, 
visava estender-se às demais es
tradas de ferro pauliStas. 

Compreendem os signatários_· 
dêste que a hora· presente deve 
ser· da mais perfeita cooperação 
e ordem, e que a paralização do 
tráfego ferroviário, em qualquer 
setor, mesmo em parte, só poderá 
agravar as dificuldades gerais em 
que se debate o pais, e que vêm 
sendo provocadas por elementos 
estranhos, que não pe~tencem à 
classe dos home!l.S . que trabalham. 

Esta moção de apóio é tanto 
mais sincera, quanto é certo que 
os servidores diaristas e mensalis-

. tas da Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil, apesar de atingidos pela 
elevação do custo da vida, como 
os seus colegas da categoria de 
funcionários, que foram - benefi
ciados desde janeiro último, pelo 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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aumento de venci.!nentos de que 
trata o Decreto-lei n.0 8.512", ne
n.."lum aumento, porque a Dire
toria da Estrada, ora cop..fiada ao 
Cel. Lima Figuerêdo, procura ex
:pontâneamente, amparar os ·ser
vidores extranumerários, diaristas 
e mensalistas, pedLrtdo ao Govê:::no· 
de V. Ex.a, que sejam extensivos, 
·a êles, as vantagens· conferidas por 
aquêle Decreto-lei. 

Assim, assegurando a V. Ex. a os 
seus propósitos de absoluto acata
mento aos imperativos da disci
plina, os signatários desta moção 
confi:::.m, plenamente, na· patrió
tica atitude de seus superiores, 
certos de que o alto pensamento 
que os anima no trabalho s~rá 

salutar para os ínterêsses da Pá-
tria. · 

B::mrú, Estado de São Paulo, aos 3 
de junho de 19•.i,6. - João li'laringoni. 

(Seg1lem~se mil e quinhentas as
sinaturas). 

. E' auspicio.so registrarmos - mo
vimento oomo êste. São· ferroviários 
que, sem dúvida. não abrem mão do 
direito. de greve': pm-que lhes assiste, 
mas situam-no muito bem, no cam
po ememo da "última ratio" em que 
não f<>i ouvida sua aspiração legíti
ma. 

Consigne-se n.:JSSo voto dce louvor a 
êste.s !ferroviári<>s, ver;h:1eiramente 
operários. isto ?.. tr.abalhg.dores e não 
perturbadores da vida nacional: Re
gistre-se mais, Sr. Presidente, a mi
núcia delicad-a de dizerem ê1es que a 
greve cria difiCuldades de vida para os 
demais cidadãos. 

Quero terminar -com um elogio aos 
ferroviários no Estado de São Paulo, 
da Noroeste do Brasll, ao seu ilustre 
llirebor Coronel Lima Figueiredo, que, 
de fato, intevpretarido bem a posição 
de autoridade. não se esquece nunca 
dos interêss·e dos subordinados. 

Vemos, nêsse aspecto, o capital e o 
trabalho. jungidos :para a realização da 
paz· e do sossêgo social. (l'rfuito bem; 
muito bem.) · 

O SR. OSõRIO TUIUT.í:- &. Pre
sidente; peço a palavra, pela ordem. 

Q-BR. PRESIDENTE: - Tem a .pa
lavra o nobre Repr€Sentanw. 

_O SR. OSóRIO 'I'OIOT! <Pela or
dem) - Sr. Pr-esidente, pedi a pala
vra ·pela ordem para solicitar a V. 

Ex. a se digne mandar inserir nos 

".Anais" da Casa o manifesto a.pre
sentado há pouco pelo episcopado bra-
sileiro. . 

Como V. Ex."' sabe, êsse documen
to foi assinado pelo arcebispo do Rio 
de Janeiro, de São Paulo,' pelo arce
bispo Prim-az e pelos biSIPCS de Belo 
Horizonte e de Niterói. A meu ver, 
~:ncerra a maior si,"''lifica.ção. Lança 
as bases de am'Pla ação social Clistã., 
no Brasil; trata de assuntos eminen
temente nacionais e práticos, da re
estruturação econômica, social, poli
tica e espiritual do pais e a.telllde à 
recuperação tobal da família brasiloei
ra, no sentid,l de sólido equilflbrio, 
d-e bem-estar material e espiritual. 
E' verdadeiramente, um plano na.cio
nal de ação ::.ocial, encarando os as
pecto.s fundamentais das a.tuais neces
sidades do Brasil. 

Desejaria, para justificar o requeri
mento, e:K'planar os assuntos .principais 
dêsse manifesto que, ccmo disse, é da 
maior importância. 

A escassez do ·tempo, entretan·to, 
não me pel'I!"..i.tirá fazê-lo. Direi, al)€
nas. que, sob o ponto de vista da as
sistência soc'aJ, sugere a n·ecessidade 
"urgente e improtelável" - são pai.a
vras textuais - de ação na defesa d::t 
saúd·Z, educação, alimentação, moradia 
e higíene do povo. 

Fala, ainda, sôbre infância e mat·~r
nidade, apresentando pági."las da 
maior atualidade. Preconiza a ação 
imediata de todo o clero para a or
gan:zação de' postos de puericultura 
nas zouas urbanas e rurais, matenü
dade de tipo modesto, esc_olas de en
fermagem e de serviços sociais, ser
viços ginecológicos e obstétricos, e diZ 
a:.Uda que, onde nada disso fôr possí
vel, se instàle,....pelo mmos, um ambu
latório. Aborda o problema dos me
nores, seu amparo sob o ponto de 
vista de alimentação, assistênc:a, etc.; 
refere-se . às famílias desamparadas e 
faz largo apêlo às Conferências Vicen
tinas e às Damas de caridade para 
que atendam aos serviços gerais, de 
saúde. Faz referên<:ias interessantLS
sim::ts, que deverão ser meditadas por 
todos os hom·ms de responsabili
dade ... 

O Sr. Plínio Barreto - E' um es
plêndido programa de ação soc:al. 

O SR. OSóRIO 'I'OIU'l1 - . . . à 
alfabetização geral e educação dos 
adultos. Focaliza o problema do anal
fabetismo. Preconiza meios simples e 
acordes com as nossas realidades. 
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Só êsse capítulo bastaria para re
comzndar o manifesto, qile, além dis
so, alude ao Circulo Operário e aos 
problemas rurais. Os Srs. Arcebispo:>, 
com o grande conhecimento que têm 
do interior do Brasil, apresentam pá
g:r,as brilhantes a :-espeito dêsse pro
·blema cruciante da atualidade. Faz•:m 
apêlo aos poderes públicos para .:].Ue 
iniciem essa cruzada de renovaçâo, 
prometendo colaboração ao Mirusõério 
da Agricultura e Secretarias. 

Fala, ainda, das classes conservà,':jo
ras, fixando-se_ em princípio::. bàsicos 
d·~ ação social. 

E' documento que foge completa
mente do verbalismo tão comum em 
trabalhos dessa natureza e tão ·pró
pr:o à nessa gente. 

Na reestruturação <>ocial, alude à 
valorização dos . homens e mulhens, 
dando-lhes consciência da capaci..i.ade 
humana para a solução de seus pró
prios problemas. 

Sr. Presidente, a escassez de tem
po não permite análise mais demora
da dêsse. docum-znto de subida rmpor
tância e da ms.is completa realidade. 

E' a verdadeira voz do Brasil a::.ra
vés da palavra de seus Arcebispos, 
que retratam a grave s:tuaçáo atual 
em que nos encontramos e dão os 
meios adequados para salvação do 
Pais, dentro da ordem social cristã, e 
das tradições da nossa grande Pátria. 
(Muito bem;· muito bem. Palmas.) 

O orador envia à llf esa o se
guinte: 

Exm.0 Sr. Dr. Presidente da· As
sembléia Nacio::J.al Constituinte: - Re
queiro à V. Ex.a seja transcrito nos 
anais c!esta Egrégia Assemblé:a, o Ma
ni~esto do Episcopado Brasil·::rio, pu
blicado, a 14. do corrente, I,J.a impren
sa desta capital e anexo a êste. So
licito, outrossim, permissão para, 
oportunamente, justificar os mot:vos 
dêsse requerimento. 
· Rio, 17 de junho de 1946. - Osó1io 
Tu.iu.tí. - A Comissão de Polícia. 

O _SR. ALCIDES SABENÇA - Sr. 
Pdres1denre, peço a palavra, pela or

em. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

lavra o nobre Representante. 
O SR~ ALCIDES SABENÇA (~) 

<Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra para, em .nome de minha 

· (•) Não foi revisto pelo orador. 

o 

ban".ada, encami.nhar à Mesa um re
querimento. 

Sr. Presidente, Srs. Representantes: 
chamamos a atenção do Govêrno_ re
ra os crimes ultimamente comcti-Ics 
pela polícia, coisa jàmais vista em 
nossa · Pátria e que dia a dia aumen
ta de proporções. 

O sangue dos trabalhadores assassi
nados, massacrados .pela polícia íoi 
acrescido' da morte do trabalhador 
f1um1nense Luís Bravo. . 

Em no~e da minha bancada, e dos_ 
t~abalhaaor:_es do Estado do R,io, con
c:to o. Governo a atentar na. O!'ienU..
çao gestapiàna da polícia, que ~sp.a.n

ca e mata covardemente os homens' 
do povo, máxime os proletários. 

Ez:caminhando o requerimento, s.r. 
Presidente, enca.reço à Assembléia a 
necessicl;a~e de serem tomadas medi
c;tS;s pratiCas contra tais abtlSos, de 
Jerto ~ dar paradeiro à onda de cri
me~ . 1mpuner.:nente executados pela 
policia. <Mu~to bem; muito ·bem). 

O orador envia à Mesa o seguin
te:. . 

REQU'ERIMEN'ro N.0 233, DE 1946 

Solicita informações do ··Poder 
. Executivo sôbre as medidas toma.;. 

das para :punir os policiais que em 
Macaé, assassinaram o trabaZJÚzt!Or 
Luís Bravo. 

. Reql!eremos, de acôrdo com o ar
ti~o ?1, § s,P, de Regimento In-ferno, 
SeJa ;mformado .Pelo Poder Executivo 
através do Ministério da Justiça qu~ 
a;; .n:edidas tomad~ para punir ~ po
licl3.1S que, em Macaé, na /tia. ta de 17 
do corrente, assassinaram 'Jarbara
mente o trabalhador Luís Bravo. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Luiz Carros Prestes. - João 
Amazonas. - Jorge Amado. - Carlos 
ll!arighélla. 

- A imprimir. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
!av~ o Senhor Gabriel Passos pri-
meiro orador inscrito. ' 

O . SR. GABRIEL PASSOS - Sr. 
P~es~dente, Srs. Constituintes:a an
~tia de tempo -continua sendc o 
ma.1or percalço para o desenvolvimento 
d-e justificação de algumas de ne:ssas, 
emendas; e essa justificação se toma. 
necessária porque tais emendas se en
quadram. num plano geral de ação em
que se enl1l'enham as. fôrças do pais 
contra a desagregação social a · q11e 
está sujeito. 
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Havíamos lembrado, na última opor
tunidade em que tivemos a- honra de 
oeupar a.. atenção da Assembléia, al-= 
guru; dos que se chamam perigos con
temporâneos e focalizá.':'amos a ação 
comunista no Brasil. · 

Uma das causas mais acentuadas re
side na deficiência me5ma das fôrças 
democráticas. Seriam as decepção de
mocráticas, isto é, as decepçõeS que os 
democráticru>. Seriam as decepções de
blico, pela inépcia de sua conduta, pe
los seus desacertos. Os govêrnos, quan
do não sa.bem nomear para os cargos 
pessoas .adequadas, quando não sabem 
zelar pelos dinheitos públicos, quando 
não sabem tomar medidas que salva
guardem o interêsse nacional, quando 
são omissos ou ex<:essivos acarretam 
dece-pções democráticas, decepções pa
ra a idéia democrática, decepções de 
que se servem os partidos extremi~
tas para intrigar as fôrças democrá.tl
cas com o próprio povo, motivo por 
que o maior combate que se pode dar, 
quer ao com1mismo, quer ao extremis
mo da direita, é a sincerida.de na prã-

. tios. democrática (muito be:n~}, since
ridade ·-de todos os homens que têm 
uma parcela de responsabilidade na 
coisa pública; já dirigindo, já legife-

. rando, ou administrando. Tais decep
ções são causadas também por slm
ples ciàadãos que não -compreendem 
bem seus deveres de cooperar na de
fesa da democracia e querem atribuir 
essa defesa, ora exclusivamente aos 
Govêmos, ora exclUsivamente aos par
t!dos, sem assUmir a responsabilidade 
de ·apoiar um, de combater outro; ou 
filiar-se a um partido.· MUitas vezes, 
levam sua inépcia 210 ponto de, com 
medo das doutrinas extremistas, fi
nanciar o extremismo, como se co
nhecem exemplos nesta capital de 
banqueiros que o fizeram, rio falso 
pressuposto de que êsse financiamen
to servisse para resguardá-los contra 
o triunfo dessas mesmas correntes. 
· Ora, é preciso éonigil" essas decep

ções democráticas; torna-se indispen
sável que o próprio povo, sobretudo 
as classes abastadas, compree."l.dam a 
necessidade de se filiarem a um par
tido ·democrático, para cooperar na 
sua ação, custear-lhe as despesas, pr:>
vêr-lhe os cofres, porque êsse partido, 
quando eonta exclusivamente com o 
·concurso popular, tem deficiência de 
meios, . visto como não vive dos pro
ventos do Estado, não rooebe auxílios 
da -outras fontes, a não ser aquêles 
legítimos, oriundos das contribuições 
populares. -, 

Os d~S"mandos eAmiDistrativos, --i' 
desordem eco:qômica, a falta de capa
cid21de ou de competência para resol
ver os proble:m.as financeiros do país 
são outras tantas fontes de eXJPloração 
ão extremismo, contra a democra,.cia. 
E é sobretudo nessa deficiência dos 
democratas aue os. comunistas encon
tram 6s melhores elementos para le
var avante a sua campanha contra os 
detentores do poder, contra a demo
cra,.cia, empregada a · expressão no o;eu 
sentido tr21dicional do Ocidente. 

Assim, pois, a luta pela democracia 
tem que contar, como processo inicial, 
com ·uma reforma dos· democratas, não 
de caráter exterior, porque as leis, as 
Constituiçõo_s não criam aquela subs
tância que dá vida, às coisas, porque 
tôda reforma tem que vir de dentro 
para fora., tem de ser impulso de sin
cera convicção. 

Não adianta que façamos uma Cons
tituição eminentemente democrática, 
cheia de belos preceitos; ela será., no 
máximo, mera teoria política, um .sis
tema doutrinário, nunca, porém ms
trumento de preservação da democra
cia, se não contar cozz: democra~as 
para executá-la e defende-la, com sm
cera, fé democrática . 

ora, S-enho-res, diante destas circ!ffiS: 
tâncias o que é pxeciso fazer- na o e 
só esti'pular nas leis preceitoo 9-ue res
guardem a democra-cia, mas, srm, pra
ticar a democracia. 

um artigo Constitucional ou emenda, 
que decepdona o povo, como algumas 
há ca·pazes disso, .como é, por· ex~mplo, 
0 ·mandato excessivo para o Pres1dente 
da República, numa democracia que 
está pedindo maJ?.dat? <:~; COJl!O 
decepção d~mocrá.tlca Já fol a votaça,.o . 
da Assembléia Constituinte, germe de 
todos os poderes - por ser no que faz 
a. lei máxima ...:: ao repudiar a. facul
dade que lhe é inh~n>nte de fazer 
leis e eis um.a decepçao democrática, 
porque pode-m ser interpr-etadas ~o 
confissão de incapacidade e falencia 
do próprio poder. A r~tição dêsses 
fracassos ou dessas decepções pode ·ser 
funesta eis porque devemos nos pre
caver contra aquelas m~didas co~
titucionais que visem :nao a prát1ca 
sincera e leal de. democracia, mas a. 
perpetuação de partidos dominantes .. 

· ou de quaisquer fôrças -dominantes ou 
d6minado:x:.as. 

E preciso que o povo se convençá
de que esta Assembléia, sem matizes 
nartida.rios; está inteimm~nte. empe
nhada em fazer um instrumento útil 
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-para preservação da democracia · no 
:&asil. 

Dizi.amos ontem, que, para o res
guardo · de uma classe incontaminada 

, pelas iüéias comunistas, era necessá
rio voltarmo-nos desde já para o pro
letariado rural, para as classes que, no 
interior do país constituem verdadei
ramente o cerne da nacionalidade. 
Falávamos então sôbre á necessidade 
de medicms, não só na Constituição 
mas nas leis em que se assegurassem 
a essas classes condições de trabalho 
favoráveis; em que se lhes facultaSS2 
assistência médica, educacional, social, 
que enfim .se lhes proporcionassem 
condições de vitda capazes de transfor-

. má-las em classei; intermédias entre 
o proletário extremamente pobre e as 
mais favoráveis da sociedade. 

No interior do pais não existem ape
nas as classes rurais; também lá, com:l 
nas cidades os pequenos ar~i'fíces, os 
artezãos, o pequeno comerciante afinal 
todos aqueles que ·não conseguem im
pôr-se pela grande fôrça da riqueza, 
todos êles precisam de proteção, por
que um dos fenômen<ls da vi<ia .moder
na é o jôgo das grandes massas, das 
gtan<ies riquezas capazes de abàfar as 
pequenas vozes e os individues, trans
formando-os em unidades imponderá.
veis · na massa geral dos negócios ou 
das indústrias. . . 

Ao Estado cumpre evitar o choque 
à.o excessivamente rico com o excessi-
vamente pobre. __ 

Não podemos, ~m dúvida, nesta al
tuxa dos acontecimenws, 'combater a 
grande indústria ou o grande comér
cio; isso ~ria combater os instJ;Um.en
tos do próprio progresso do pais e ao 
qual são necessários. O Brasil, porém, 

· é oom grande: pode comportar não 
só a, grande indústria, o grande co
mérCio, a grande fazenda coletiva a 
gra~de exploraçãó -agrícola e pecuÚi.<;. 
senao também a l?fquena propriedade, 
o pequeno comerc1ante, o modesto ar
tífice e o simples artezão. o pequeno 
pr<ldutor. · 

O Sr. Campos· Vergal- No tocante 
à grande indústria, a que V. Ex. a. ~ 
refer· com tanto brilhantismo de
vemos observar que -ela constitin ele
m~nto altamente construtivo para o 
PalS, quando opera no sentido de me
lhorar as classes sociais po'bres, e 
em particular, as rurais. · Como estâ 
organizada, porém, sem planificação 
algum:;~ e, ao contrário, visando enri
quecer ilimitadamente um grupo de 
aventureiros de indústria, como acon-

teceu em nosso pais, desorganizando 
nossa vida industrial e comercial, ar
rasando a· situação da nossa lavou...-a, 
ela deixa de ser construtiva. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Em 
verdade não temos as grandes indús
trias, aquelas que são verdadeiramen
te as entidades capazes de transpor 
os quadros estatais e de se espalha
J;em pelo mundo, estabelecendo um 
domínio econômico do qual ê difídl , que 
se libertem os pequenos ou fracos pai-
~- . . 

. Em relação a eSsa.s entidades trans
estatais pouco mais p o d tf1n o s 
fazer na -elaboração constitucionai do 
que estipular a nacionalização das 
minas e das quedas dágua, a nacio
nalização-dos bancos de depósito e ou-
tras providências que tais, tôdas con
ducentes a . assegurar-nos a faculda
dé de dispor daquilo que estã sdb 
nossa jurisdit;ão. 

O Sr. Alde. Sampaio - Permita V. 
Ex.a divirja da oplnião ora expendida 
pelo ilustre Repr,esentante Sr. Cam
pos Vergal. Na verdade, se há indús
tria que não promova a proteção di
reta de seus operários, por via geral 
as indústrias trazem grandes benefi
cios a<> país ... 

O SR. GABR.IEL PASSOS -Sem 
dúvida. 

O Sr. Alde Sampaio -· . . . concor
rendo para o desenvolvimento da ri
queza. 

Assim, -.constitui injlk>tiça o · que o 
nobre apartea.nte a<:aba de declarar. 

O SR. GABRIEL PASSOS - O 
que o nobre Representante .·sr. Cam
pos Vergal havia dito em parte é 
procedente; mas, a nosso ver, preci
samos ordenar, não só na Constitui
ção. como nas leis, nossa- industriali
zação, quer protegendo as indústrias 
·realmente merecedoras de proteção.
porque estas têm capacidade de vida 
que justificam a medida - quer. tam-

. ·bém suprimindo as indústrias inúteis 
ou as que vivem com excesso -de ar-· 
tificialismo. São problemas que me
lhor seriam examinados durante a 
elaooração da legislação ordinária. 

O Sr. Campos Vergal- RespÓndo à 
V. Ex:a., respondendo ao nobre a par- ·. 
teante: a indústria Qrganiza-da . eni 
nosso país não teve fins patrióticos·· e . 

,muito menos humanitários. ·. · 
. ; 

O SR. GABRIEL PASSOS _: Na. 
verdade, . nenhuma indústria se orga- · 

" 



-343-

niza com fins patrióticos, mas eco~ 

nômicos e financeiros, a não ser certas 
indústrias do EstaQo. 

O Sr. Campos VergaZ- A zona ru~ 
ral ficou abandonada: hoje em dia, 
o nosso traibalhador do campo não 
tem enxada, enxadões, não dispõe de 
roupa; vive no maior pauperismo, en~ 
quanto, _marcadamente em São Paulo, 
os grandes industriais são verdadei
r .; nruba'bos. Onde está o objetivo pa~ 
triótico e humano dêsses grandes ca~ 

. pitães de indústria? Responda Vossa 
Excelência. · · 

O SR. GABRIEL PASSOS 
Quanto à indústria - evidentemente 
a tendência moderna sendo para a co
I~tivização da riqueza ou, pelo me· 
nos, para que se dê à emprêsa um fim 
social útil, por maior que seja o seu 
poder de expansão, - devem ser li· 
mitados os seus lucros, devendo re~ 

verter, em grande parte, em benefí
. cios sociais, diretos ou indiretos.: Não 
mais se permitirá aquela concepção 
de indústrias ou daquelas, atividades· 
exploradas com o único e exclusivo in
tuito de vantagem individual. 

Mas, Senhores, quanto à atividade 
rural, a .que nos atemos, no momen· 
to, queremos chamar a atenção da 
ilustrada Assembléia para algumas 
emendas, que passo a ler, sem maio
res explanações, dado que o temoo é 
angusto e já está a findar-se. Uma 
delas é está: 

"As taxações ou contribuições 
de melhorias não atingem a pro
priedade rural menor de 11 hec· 
tares, quando o proprietário agri-. 
cultor não possua outra proprie
da:tle imóvel. " 

A enierida se justifica por· si mes
ma, porque visa à proteção da pe-
quena propriedade. · 

"0 impôsto de Indústrias e Pro
fiiSsões não atinge ao trabalhador 
manual, que do próprio ofício ou 

-profissão tire os proventos ex
clusivos _para sua subsistência." 

O grande inimigo da pequena ·pro
p_'i.edade e, em geral, da. classe .mé
dia. é, sem dúvida. entre nós, o fisco 
- o f~co errado. o fisco desarvorado 
(muito- bem), -e contra 'êle ·devemos 

. opor,· na. Consl;ftuição, as maiores de
. fes~. Só a .. contribui(:áo justa.. e ra

zoãvel deve - ser exigida e, nunca a 
q•.fu mata a. iniciativa. ou o trabalho.· 

O Sr. Alàe Sampaio - V. Ex.• 
tem tôda .razão. 

O SR. GABRIEL PASSOS -
"O .impôsto · sôbre a produção 

· · -cabe ao Estado em que a coisa 
é produzida, não incidindo sôbre 
a produção <le valor comercial 
inferior a 20 mil cruzeiros." 

:beve pagar maior impôsto aquêle. 
que mais produz ou o que maiores 
rique?:as aufere. 

"Do impôsto de Vendas e Con~ 
signações serão isentas as primei
ras operações quando o produtor 
fôr coop.erativa, agricultor ou pe~ 
cuarista, cuja renda· não ultrapasse 
o limite da isenção do im-pôsto de 
renda, ou com capital de valor 
a !Jaixo de 20 mil cruzeiros. " 

Como justliicativa par_a essa emen-
da, lem-bro o seguinte fato: · 

Quando Procurador- Geral da Re· 
pública, vindo de Minas Gerais para 
uma estação da Oeste de Minas, minha. 
uma. el:itação Oest~ de Minas, minha 
bagagem, constante de malas de rou
pas. Pois bem: o Estado cobrou-me, 
_como a. todo mundo cobra, impôsto 
de vendas e consignações, por des
pacho de malas ! E além dêsse, um 
outro tri-but-o ·rfd.iculo, chamado "de 
arredondamento", não .consignado em 
nenhuma ciência de finanças. Eu, que 
nunca fabriquei malas, nem negociei 
em maias, ne mjamais comerciei com 
roupas, notoriamente titular de um 
cargo público, tive de pagar um im
pôsto de trânsito, proibido pela 
Constituição, desiealmente disfar
çado em outro sem cabimento.
Foi por isso que disse ser preciso, 
sobretudo, a sincera prática demo
crática. O que xon-eu comigo, acon
tece cotidian:ame."lte com tô:la gente: 
o Estado cobra impc.stos indevidos, 
coartivamente, nas ferrovias, certo de 
que ninguém demanda por pequenas 
quantias, mas, de qualquer geito, ar
mando uma rêde de constrangimento
fiscal, que em Minas tem sid~ nocivo. 

Só a honestidade d'OS governantes 
pode defender os pequenos, que são, 
por natureza, indefesos. 

-Outra emenda: · 
"0 impôsto territorial não in· 

cidll"á. sôbre sítios menores de 
Vinte hectares, quando· o ·trabalhe 
pessoalmente, ou com sua famí
lia, o pro.prietári-o que outro imó
vel não possua. " : 
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São estas emendas que fieam su
jeitas à apreciação da. Casa. e sôbre 
as quais oportunamente, se houver 
tempo· e fôr necessário, voltarei a 
faJ.a.r. (Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a hora. do Expediente. Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 184 Senhores Re
presentantes: 

Partitio Social Democrático 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Pereira da Silva. 
Cosme Ferr.eira. 

Pará.: 

Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. · · 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Odilon Soares. 
Luís Carvalho. 

Pia ui: 

RenauJt Leite. 
Ceará: 

Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Raul Barbosa. 

R::> Grande Norte: 
Georgino Avelino. 
Mota Neto. 

Paraiba: 

Samuel Duar...e. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvino Lins. 
Jarbas Maranhão. 
Ferreira Lima. 
BarboSa Lima. 

Alagoas: 
Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro... 

Sergipe: 

Graco Cardoso. 

Bahia: 

Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Eunápio de Queiroz. 
Freis da Mota. 
Luis Barreto. 

Espírito Santo: 
Henrique de Novais. 
Ari Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
. 

Alfredo Neve.:>. 
. Amaral Peixoto. 

Eduardo Duvivier. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 
Brígida Tinoco. 
Miguel Couto.' 

Minas Gerais: 

Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita. 
Célso Machado. 
Lai= Tostes. 

São Paulo: 

Cirilo Júnior. 
Gofredo Teles. 
Nc.. eli Júnior. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Sampaio Vidal. 

Goiás: 

Dario Cardoso. 
' João d'Abreu. · 

Galeno Paranhos. 
Guilherme Xa:vier. 

Mato Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 



Paraná: 
Fernando Flores. 
:Munhoz de Melo. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Aramis Ataíde. 

Santa Catarina: 

Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Otacílio Costa. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Getúlio Vargas. 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro 'V"ergara. 
Herófilo Azambuja. 
Bayard Lima. 

União Democrática N,acional 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epílogo Campos. 

Maranhão: -Alarico .Pacheco. 
Antenor · Bogéia. 

Piauí: 

Esmaragão de Freitas. 
José Cândido. 
Antônio. Correia. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Beni Carvalho. 
Egberto RodrigÚes. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
:Leão Sampr'::>. 
Alencar Araripe. 
~r de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferréira de ;sousa. 
Aluisio Alves. 
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Paraíba: 

João úrsulo. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
Gilberto Freire. 

~..lagoas: 

Freitas Cavalcanti. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Bahia: 

Aluísio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Luís Viana. 
Clemente Marianl. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 

Espfrito Santo: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Paulo Nogueira. 
Romeu Lourenção. 

Goiás: 

Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 
Agricola de Bal"TOS. 

Santa cata.rina: 
Tomás Fontes. 
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Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 
Partido Trabalhista Brasileiro 

AmaZonas: 
Leopoldo N~ves. 

Bahia: 
Luís Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah. 
Vargas .Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana; 
Baeta Neves. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fiori. · 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fischer. 

Particlo Comunista do ·Brasil 

Pernambuco: 
Alce do Coutinho; 

Distrito Federal: 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
Caíres de Brito. 

Rio Grande do Sul: 
Trifino Correia. 

Partido .R.ep·ublic.ano 

Sergipe: 
Durval Cruz. 

Minas Gerais: 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. . 
Artur Berna.rdes. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 
lJeodoro Mendonça. 

. Ceará: 
Alves I,jnhares. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 
Pa:itido Republicano Progressista 

São Paulo:· 
Campos Vergal. 

Partido Libertador· 

Rio Grande do Sul:. -RaUl Pila.. 

O SR. PRESIDENTE- E<;tão sô
. bre à Mesa três requerimentos, que 
vou ·submeter à Assembléia. O pri

. meiro, assinado pelo Sr. WaJfredo 
Gurgel, está assim redigido: _ 

. Requeiro à Mesa que, ouvida a As
sembléia, determine. não haver sessão 
na próxima quinta-feira, 20 do cor
_rente, Festa de Corpus Christi,- que é 
dia santo de . guarda, de acõrdo com 
os sentimentos religiosos da maioria 
do povo brasileiro e de seus legítimos 
representantes. · 

Sala das Sessões, 17 de jtmho de 
1946. - Waljredo- Gurg_el. 

O: SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que o aprovam, queiram le:.. 
vantar-se. (Pausa). 

Está aprovado. . 
o segundp requerimento,' assinado 

pelo Sr. Representante . Leri Santos, 
é do seguinte teor: 

Requeiro que, ouvida a Casa, seja 
consignado em ata, Um. voto de peza.r 
pelo falecimento do Monsenhor José 
João de Deus, ocorrido em Ca:xam.bú, 
no dia 31 de maio último. 

Monsenhor José João de Deus, pe
las suas virtudes e sP.ber, foi uma das 
.grandes figuras do clero mineiro. nu- .. 
rante 41 anos foi o vigário da paró
quia de Caxambú, Sul de Minas. 

As obras sociais e religiosas reali
zadas peiõ preclaro sacerdote, entre as 
quais se incluem a Ig:réja Matriz, a 
Maternidade Católica, a Escola Nor
mal e ·muitas outras, atestam o seu 
profundo espírito cristão e altos ·sen-

' timentos de .solidariedade humana: 
Toda a região sul-mineira semp::.-e ve
nerou e· respeitou Monsenhor José 
João de Deus e o seu desaparecimen
to constemou a todo o Estado de Mi-
nas Gerais. ~ 



-347-

Justíssima,. portanto, a homenagem 
z, ,....,~wAri!> de tão insigne vulto ·da 
Igréja Católica. 

~~·a. ou:> cessões, 18 de junho de 
1946. - Lery Santos. 

até segunda-feira. Julgo de bom s.lvi
tre, ...entretanto, Sr. Presi!dente, que 
V. Ex."' emno digno dirigente dos nos
sos trabalhos, ressalve a questão de 
ordem que formulo. 

0 SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que o aprovam, queiram le
-...-antar-se. < Pausa) . 

Está aprovado. 
O terceiro requerimento dos Senho

rel! Jorge Amado e outros està conce
bido nêstes têrmos: 

Requeremos . que conste da ata de . 
nossos trabalhos um voto de homena
gem à memória do grande escritor 
Má.'illno Corki, cujo décimo aniver
s~rio de falecimento transcorre hoja. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Jorge Amado. - Raul Pila. 
- Ruy Santos. - Ruy Palmeira. -
Aloysio de Carvalho. Fill<o. - Vargas 
Netto. - José Augusto. - Pereira 
da Silva. - Amá não Fontes. - N es
tor Duarte. --Hermes Lima. - Au
reliano Leite. -Luiz Vianna. -Os
mar de Aquina . ....;.. Plinio Barreto. -
Gilberto. Fféyre. - Campos Vergal. 
- Prado ireZly. - Café Filho. -
Barbosa Lima Sobrinho. - Alvaro 
Maia. - Freitas Cava."lca.nti. - Gus
tavo Capanema. 

O SR. PRESIDENTE -·Os Srs. que 
o aprovam, queiram levantar-se. 
<Pausa.) · · 
Es~ aprovado. 
O SR. BARRETO PINTO 

Sr. Presidente, peço a palavra, pe1'l 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem ~ 
pala1;:ra o nobre Representante. 

O .SR. BARRETO PINTO 
< •) (Pela ordem) - Sr. Presidente. 
quero consignar que votei contra ., 
l'equerimento do ilustre Rerepre:;P.:l
·tante, Sr. Valfr~do Gu~g~';. no seunào 
de não haver sessão no dia 20. Assim 
procedi por uma razão muito simpt?.s: 
o bom católico pode ir a missa de 
lllanhã e vi:r trabalhar à tarde. 

Mas vou passar à minha questão 
de ordem . · 
~ão havendo sessão depois de amp.

nhã., e como o prazo para requ~_i
~en~o de emendas ao projeto C.:~ns
tituClone.! termina sexta-feira às 18 
horas, parece-me, é mesmo mtuit.ivo: 
será. êle automà.ticamente /prorrogado · 

O SR. PRESIDENTE - ReSIJOndo 
ao nobre· Representante, declaro ~ue 

a Mesa receberá emendas até segun
da-feira próxima, inclusive, po1s o 
prazo é de 15 dias de sessão. Se a &;,
sembléia concordou em não reali.~:ar 

sessão quinta-feira, evidentemente te
remos prorrogado o prazo até seg•la.
da-feira, para completar os 15 dias 
úteis de sessão. . 

O SR. CAMPOS VERGAL 
Sr. Presidente, peço a palavra, para 
uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE - ,Tem ~ 
palavra o nobre Representante. 

O SR. CAMiPOS VERGAL 
(Para a declaração de voto> ("> -
Sr. Presidente, quando Vossa Exce
lência anunciou o primeil"o requer.
mento, o m.iorofone não funcionou, 
motivo pelo qual não tive conheci
mento do que o- mesmo cogitava, 
como SJConteceu a muitos dos Se
nhores Represen,tantes. Vim a sa.~r. 

depois, que era no sentido de não 
realizarmos sessão quinta-feira., em 
virtude de um feriado religioso. 

Votei contra, intuitivamente como 
votaria agora. .E lanço o meu pro
testo contra a supressão de sessões 
na Assembléia Constituinte, em ho
menagem a datas religiosas. 

Quero deixwr bem claro o meu pro-
testo contra essa atitude. · 

O SR. PRESIDENTE - Ná.Q se 
pode protestar contra d~liberações da 
Assembléia. O que V. Ex. a pode fa
zer é justificar o seu voto. 

O SR. C.Mm?OS VERGAL ·
Agradeço a V. Ex..~>o a gentileza da. 
e:li."Plicação,- mas desejava apenas, que 
as minhas palavras ficassem regis
tradas no Diário da Assembléia. 

O SR. PRESIDENTE - Não como 
protesto, mas como justificação de 
voto. · 

O ·SR... CA.MlPOS VERGAL -. 
Obrigado a V. ~. 
- O SR. PRESIDENTE- O Senhor 
-Valfredo Gurgel envia à M-esa a se-
guinte d~l.M'ação de· voto: 

. · ·Votei contra o reque..."imento apre
sentado pelo Sr. Deputado Jorge 
Amado e outros, solicitando um voto 

· c•> -Não foi revisto pelo orador. 
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de pesar pelo décimo aniversário da 
morte do escritor Maximus Gork:i. 
Assim o fiz por julgar que .a Assem
bléia Nacional só deve prestar suas 
homenagens a vultos em.in~tes ã:a 
vida nacional ou a· estrangeu-os cu3a. 
vida ou obra. estejam relacionadas 
:com a nossa Pátria. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Valfredo Gurgel. 

o SR. PRESIDENTE - Continua. 
em discussão o projeto da COnsti
tuinte. Tem a palavra. . o Senhor 
café Filho, primeiro orador inscrito. 

O SR. CA:Fll: FILHO - Sr. Pre
sidente: O projeto de Constituição 
tém reCebido crit:cas as mais severas 
d.os oradores que o discutiram. Para 
uns mais parece um regulamento ge-
ral; para outros é rea~ionário. · 

Quantos têm subido a e:fta tribuna. 
condenaram o trabalho ehborado ·pela 
Comissão de Constituição. 

Tenho, Sr. Presidente, muitas res
trições ao projeto, ma.s devo confessar 
de outro l!Vdo, boa impressão sôbre 
êle. Afirmo até que o aceitaria como 
Constituição do Brasil nos dias que 
passam, c_onsiderando. ser ·originário 
de Assembléia Constituinte que -
perdôem-me os eminentes colegas -
é U!Il -mosáico político. O partido si
tuacion:Sta, o que . tem a responsabi
lidadé do govêrno, sabemos como se 
constituiu na luta eleitoral: para 
vencer nas eleições, possUindo em seu 
seio homens com tendências de es-

. querda e de centro, recebeu o apoio 
da direita política, do integralismo 
(muito bem) . :tl:ste parlamento. Se
nhor Presidente, don.de dima.na o.pro
jeto, é a mesma Assembléia Const~tu
inte que renunciou a seus poderes 
legislativos, delegando-os ao Executivo, 
o qual, em nome dela ou na omissão 
dela, elz.•bora os decretos-leis que re
gulam a vida da Nação. 

Considerando tudo isso, e embora 
confessadas restrições, inclino-me a 
achar o projeto bom. De certo ângUlo 
êle _excede minha expectativa. Meu 
rec~'?· na ~ora atual, está na pro
babilidade ao elaborado vir a ser a 
qua~ Constf.tuição da República. o 
que Já esto}l temendo é o trabalho 
em elabora.çao para. .substitUir êste re
sult:_ante ~- emendas em apresen
ta,_ç~o na última discussão, tirando a 
feiçao democrát:ca - vamos chamar. 
assun - ao prcJeto aprovado em Pri
meira c;llscussão, para dar-lhe caráter 
de regune constitucional equivalente 
a regime ditatórial. 

Temo, Sr. -Presidente, que o projeto, 
ao voltar com as emendas, que já 
sobem a mais de milj:la.r, à COmissão
de Constituição, retorne a plenário 
~m características democráticas ou 
meio-democráticas, antes deformado, 
at.""avés de emendas estuda-das e apro
vadas nos gabinetes fechados das ban
ca.das situacionistas, em conjunto de 
dispOsitivos para sanctonar a função 
legislativa em mãos de UlD. chefe de 
executi"'!O, como se vê na hora pre:
sente. 

O Sr. Lino Macluulo - V. Ex.8 não 
acredita que as emendas apresentadas 
sejam no sentido democrático, em sua 
quase totalidade? Devo discordar em 
P~~ncípüJ, de V. Ex. a quanto à 'opi
mao, que- acaba de emitir. a respeito 
dos ora.dores que têm Passa-do pela 
tribuna. Se não me engano a quase 
totalida.de .dêsses oradores têm dito 
que o .projeto da Comissão dos 37 é 
tra.ba_!ho aceitável, embora feito sob a 
pressao do tempo, da urgência. o 
projeto tem sido elogiado por quase 
todos os oradores. Discordo de Vossa 
Ex:celênc:a quanto à afirmativa feita 
no inic:o de seu discurso; e discordo 
agora pela leitura ~· emendas das 
quais tenho pro<:urado tomar conheci
mento. Grande parte delas é no sen
tido democrático. Peço perdão a Vossa 
Excelência por lhe ter tomado o 
tempo. · 

O SR. CAF:tl: FILHO - Meu nobre 
colega, V. Ex. a, · espirito brilhante e 
arguto, não pode julgar a situação · 
nem traçar as diretrizes de amanhã, 
em relação ao projeto, tendo em vista 
apenas . as em-endas apresentadas e 
publica.clas. · 

Repito que temo as emendas em 
prepa.ração e receio a arregimentação 
politica. que vem . determinando os 
boatos correntes. · 

O :Sr. Epilogo de Campos ~ A As
sembléia. deve estar alarmada com as 
emendas apresentadas nestes últimos· 
dias, a f o r a as que vêm a ca
minho, emendas verdadeiramente re
acionárias. 

O Sr. Lino 11-!ach.ado - Nesse sen
tido, devo dizer que aqui ficarei vigi-
lante, como V. Ex. a está. _ · 

O SR. CAFÉ FILHO - Disse~o
correr do m-eu discurso, que os ' ru

: mores políticos, · os boatos postos· a 
cl._!cUla!, as .com~OSições anuncia.dàs, 
~o ~ VlSS.m a solução da crise ·eco

, nom.1ca que o Brasil a·tra.vessa;- mas o 
fortaledlnento do govêrno no que lhe 
interessa à. elaboração da Constituição. 

Temo, Sr. ~dente, que esteja 
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no bastidor .politíco uma articulação 
partidária, objetivando dar estrutura 
reaçionária à Constituição de 1946. 

. O. que se quer, o que escuto, o que 
· ouço é que se considera estar no pro

jeto ori.gjnal o Poder Executivo en
fraquecido, eivado também de pene
tração pa.rlamenta.r.sta desprestigiando 
aquêle Poder. _ 

O Sr. Plinio Barreto - A penetra-
. Ção parlamentarista foi muito pe-

quena. · · 

O SR: OAPÉ FILHO - As emendas 
que vêm surgindo , procurándo forta
lecer o Poder Executivo, são de tal 
maneira, meus eminentes colegas, que 
vamos viver, se aceitas, sob ditadura 
constitucional. Essa a verdade. 

O Sr. Epilogo de Campos - Vossa 
Excelência tem tôda a razão. 

O SR. CAFs FILHO - Não é êsse 
meu propósito, nem o objetivo de -meu 
discurso. D:zia, ao iniciar esta ora~ão, 
que também tinha restrições ao pro
jeto. Aceitá-lo-ia, entretanto, para 
fugjr do piór, para que. possamos con
dUZir o povo _ talvez à verdadeira re
forma constitucional, saindo dêsta 
a.pêrto em que nos meteram, ·acenan
do-nos· com ·fantasmas que partem de· 
todos ps pontos e vêm de tôda.s as 
direções. . 

Se digo que estava disposto a acei
tar o projeto é por pensar que, na 
hora atual, de crise, seria êle ainda 
boa solução. Mas se o faço, devo con
fessar, é também com mêdo de que 
injunções ·partidárias, o apêg0 aos 
cargos, às situações · politicas. condu- · 
zam-nos a regime piór que a ditadura 
pior que os regimes de fôrça, regime 
de . parlamento sem poder deliberar, 
no q.u·a 1 quem resolve é o Poder . 
Executivo. , 

O Sr. Plinio Barreto - Muito bem. 
O Sr. no.uz Pila Ve!.'datieira 

ficção de .democracia. 
O Sr. Plinio Barreto - Não é de

moc:rac:a.. 
O Sr.· Aliomar Baleeiro - Permi-

. ta-me V. Ex.a um aparte. Aquêles 
que querem reforçar de tal mOdo o 
Poder Executivo na Constituição. tal
vez estejam construindo a forca na 
qual serão pendurados dentro dêsse 
mesmo qua.triênio. 

MUito . provàvelmente, vão morrer 
pela -corda e;ue estão trançando. 
. O Sr. !-ino Mc_LC'hado- Os que que

rem a hi:pertro.f.ia do- Executivo são ás 
&Ud:osistas da. ditadura. 

6. SR. CA..,.,;: FILHO -Não sabe o 
meu nobre colega a . a_legria que me 

proporciona. com o seu aparte. Já vivi 
-no Parlamento, já senti as crises e já 
oUVi palavras como a.s que Vossa Ex
cêlência pronuncia: que a forca podia 
apanhar aquêles que a preparavam. 
Mas, meu nobre colega, a forca veio 
e pegou a mim! Como Deputado, perdi 
o mandato e vi-me obrigado a fugir 
para pais estrangeiro. 

O Sr. Plinio Barreto- V. Ex.a tem 
~riência. 

O SR. CAF:e FILHO - Tenho· a. 
. ~xperiênc~ do passado recente a que 

Junto a.s desconfianças do presente: .. 
Entretanto, meus ilustres colegas, o 

que me traz à tribuna, nesta fase da 
discussão, é um princípio estabelecido 
no projeto constitucional, em relação 
à autonomia municipal. Discutimo-lo 
no seio da graÍlde Com:ssão, e sabem 
os meus eminentes colegas que votei 
contra a autonomia municipal restri
tiva., manifestando-se pela autonomia. 
absoluta, sem peias d-e espécie alguma. 
VellJCeU, porém, o principio referido. · 

o projeto constitucional d"ef!ne: 
"aos munic:fpios será assegurada 

a autonomia: 
I. Pela eletividade do Prefeito 

e dos Vereadores da. Câmara ·Mu-
lticilpal. . 

U. Pela administração própria 
do que :respeita ao seu peéuliar 
interêsse, especialmente quanto: 

a) à criação dos tributos, etc. 
etc." 

Ora, Sr. Presidente. logo adiante 
no pará.g;rafo único dêsse artigo 12s'· 
P.sta:be~ece-se que os municípios das 
caprtalS e os .ãe águas minerais na
tura~s, assim cozr:o :tqueles . em que 
se sttue base ou porto qe importância 
militar, não gozarão da autonomia 
que a própria .Constituição a;::;egtira 
geralmente aos mun:dpios do Brasil 

O Sr. Plinio Barreto - Exatament~ 
os mais importantes é . que ficam sem 
autonomia. 

O SR. C.An PILHO- Como diz 
mUito bem o eminente co1ega, senho.r 
~lúlio Barreto, os municípios mais 
llllpo~ntes ão Brasil, que são os das 
capitalS e aqueles em que se acham 
localizadas estações hidrom:nerais, da 
m~ma forma que outros com bases 
militares e portos, são .:;ubtrà!ãc.s do 
Principio geral estabelecido "O projeto 
de Constitujção, principio em virtude· 
de qual, como regra, os municí1;>i06 
elegem seus governantes. 

O Sr. Tavares do Amaral - A ~ 
valecer êste pará.gra.ro; estará.. der
:l"'gado o :prin-cipio da autonomia no 
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Brasil;. estará mo:r'"ua a Democraeia 
entre nós. 

O SR. ·cAFlt FILHO - A au
tonom:a, no projeto, existe para 05 
munic!pics sem im.p.ortância, _pa~ 
aquêles ~ue não tiverem a relevanc1a 
que o próprio projeto indica. . 

Ora, Sr. Presidente, nesta marcha e neste caminho o projeto chegou ao 
Distrito Federal, capital da Repúb~~· 
e aqui estabeleceu a m-esma restnçao 
à autono:t1úa -assegurada aos Estados. 

A autonomia do D:.Strito Federal, 
meus nobr-es co1egas; tem sido, em 
todos os tempos, bandeira de todos os 
par~idos. . Ainda há pouco, na cam-

. panha eleitoral viVida em dezembro, 
tôdas as agremiações políti~ que 
precisaram de voto, que qUlSeram 
votos, que pr>etenderam sacudir a von
tade dos cida,dãos residentes na Ca
pital da República, ergueram . coz:no 
bandeira a autonomia do D:stnto 
Federal. _, 

Part1do Trabalhista Brasileiro: au
tonomia do Distrito Federal! Pela 
autonomia do Distrito Federal: Par- · 
tido Social Democrático, Seção do 
Distrito Federal. Faço esta ressalva 
porque · já ouvi meu en:.i!lente a~i~o, 
Senador Nereu Ramos, na .CoiDlSSao 
da ConstitUição declarar que o Pax
tido Social Democrático, como todo 
nacional, pão se comprometeu a pug
nar pela autonomia do. Distritó ~e
dera!. Também ouvi nesta Assembléia 
a decl2.racão de ilustre Representante 
do mesmo Partido, no Distrito Fe
deral, de que a seção ca.rioéa do P. 
s. D. empenhou sua palavra, perante 
pópu1ação de do:S milhões, em proL 
da autonomia. 

O Sr. Adelmar Rocha - O candi
dato do P. S. D. também foi pela 
autonomia. · ·· 

O SR. C~ FILHO - Lembra o 
nobre Deputado, Sr. Adelmar Rocha, 
que o pró.-prio candidato à preSidência 
da República, vitorioso por votos ca
riO"..as, empenhou também sua palavra 
oela autonomia do Distrito. O Partidu 
Comunista arvorou a mesma ban
_deira, ass'm como a Un'áo Democrá
-tica Nacional. Isto foi afi.rmado e re
afirmado pelo nobre sub-lider dêsse 
Partido na- grande Comissão. Senhor 
Prado Kelly, onde, os elementos ude
nistas se pronunciaram a favor da 
autonomia do Distrito Federal-. 

Desejo demonstrar que todos os Par
tidos empenharam votos e compro
missos · de setis eleitos pela mesma. 
causa. · 

Não sou políti-co no pistrito, nem. 
tenho m:.nha pala wa dã.da. à: popula
ção cal"ioca. Não me elejo aqui, mas 
no Rio. Gran-de do Norte, e lá'jã·go
zamos de al&'uma autonomia ... 

o Sr. Aureliano Leite - Não tem 
também êsse compromisso, o Partido 
a ·que V. Ex."- pertence? 

O SR. CAFÉ FILHO - Todos os 
Partidos assumiram o compromisso. 
'lal promessa tem sido condição para 
disputa da eleição no Distrito Fe-
deral. · · 

O Sr. Aureliano Leite - Não é Só 
páll:a .. disputar a eleição no Distrito 

. Federal; todós os Partidos reconhecem 
·a necessidade da autonomia e V. Ex.a 
mesmo- o declarou .. 

O · SR. CAFE' FILHO - &te o 
. ponto a que V. Ex."' me· ajuda a che

gar. Que é essa_ autonomia prometi
da? Sôbre sua- con-ceituação vou dis
cutir com meus em:inentes colegas, . 
pa.r:a saber o que prometeram os Par
tidos e o que querem fazer nesta h.ora 
.de elaboração da carta magna. 

Em que consiste essa .autonomia.? 
O Sr. Aureliano Leite - V. Ex."' en

tend~ que possa haver autonomia. .sem 
eleição direta do Prefeito? 

O SR.· CAFE~ FILHO _:. Já-me res
pondeu o eminente colega e brilhante 
parlamentar, Sr. .A,ureliano Leite. 
Con&Lste, disse S. Ex.~ na eleição do 
Prefeito. · . 

O Sr. Aureliano Leite - Perfeita
mente. E' ~ondiçã..o sine qu.a non. 

O SR. OAFE' FILHO - Foi essa, 
Sr. Presidente, a ·tfmida autonomia, 
já concedida e retirada do Distrito 
Federal. Seus resulta.dos estão· servin
do de argumento para. combater a 
autonomia agora. 

O Sr. Aureliano Leite..:.. E' um êrro 
tremendo. 

O SR. OAFlE' FILRO - Examine
mos a autonomia .:io Distrito, tal como 
já foi vivida e sentida: eleição do 
Prefeito, da Câmara. Municipal e r.:a.la 
mais. 

Assistimos, aqui essa coisa. espan
tosa: um território, pela autonohnlta 
outorgada, .era nivelado ao Estado· au
tônomo. Tinha, no entanto, dois po. 
fleres apenas --o Executivo .e· o Le
gislativo. o Judiciário era de nomea
ção e estava diréta.mente subordinado 
ao Presidente da Re!J(lbllca. . •. · 

A policia. dêsse Município, dêsse·Dis
trito autônomo era 'federal;' V1mos 

. . como s. ca.pita,I da Repúbllea, ;com a 
sue vida. autônoma tendo ·dentro ~e. 
si um organismo pollcisl militAr, de · 
na.tureza. !~era.l, custeado pela. União. 
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dependendo do Govêmo central, con- Voltarmos à autonomia concedida 
tentou-se, para. coonestar tal auto-· em 1934, é um êrro, êrro igua-l àquele 
nom1a, em transformar a Gua:rda No- que mantém essa área em que está. 
turna. do DiStrito Federal em Polícia situado 0 Distrito Federal, sem 
Municipal. autono!Íúa. Devemos c_onceder au-

Terrivel constatação. esta mistura áe tonomia verdadeira ao Distrito 
poderes, esta autonomia tímida. Au- Federal em vez de reincidir na -
ton<llilia que nada valeu para o Dis- u;lstura' de 33 · - Govêrno Fe~eral 
trito Federal, porque não importa em salada com Govêrno . .Municipal, 
àquele que aqui reside, ao homem tie Govêrno Federa-l exigindo exclusiva-
Madureira. de Jacarepaguã, de Cam- mente o des~volvimento das. áreas 
po Grande, de Santa Cruz, de Bo- principais, disso resultando empobre-
tafogo ou de Laranjeiras, que o Pre- cimento dos subúrbios. A repetição de 
feito do Distrito Federal seja eleito tal situação conduzirá as coisas para 
ou.nomeado. O que êsses cariocas re- trãs. (Muito bem.) ..-
clamam, defendendo a autonomia, é o Não vi qualquer vantagem nessa au-
direito de se governarem a si mesmos, tonomia anêmica, repito, em que pe-
é o direito de terem existência a.utô- sem minha a:dmiração e 0 cUlto que 
noma, como têm os outros Municipios presto a-o ex-Prefeito, 0 falecido Dou-
do Brasil. . to:.. Pedro Ernesto, grande a.dminis-

Qual a oposição, quais os elementos tra.-dor e notável homem público, mas 
contrários a que o Distrito Federal t- t" Go 
seja, na. verdade, autônomo ....:. sonho que nã-o pôde . .ser au en lCO vema-

dor do DiStrito Federal, porque o Dis-
·de todos os Constituintes e promessa trito não tinha sua legitima, sua ver-
de todos os_ co~tituintes? datieira autónomia. 

Já. os Inconfidentes escreveram e!'!l. Era autonomia restrita, consistente 
. suas atas--:do Sécll!o ~ o compro- c· apenas na eleição do Poder Executivo 
missa d-a transferencla da Capital da p' • Le · lat- ,. 
RepúblilCa para o planalto, para. São e do. oaer gJ.S _ IV:'. 
João Del Rei. em Minas Gerais. VeJamos se o Distr1to Federal está. 

O Sr. Plinio Barreto - Veja Vossg. em ccmdições de r~eber, na hora pre
'Ex.a o absurdo: ·o Distrito Federal sent.e, dos C<>nstitmntes de 46, a au
tem representação - na Câma.:ra dos tonomia que reclama. AqUii est:é o 
Deputados e no Senado, e não pode mapa do seu território. <Mostra). 
ter seu Prefeito eleito pelo povo! Penso que devemos procurar, dentro 

O SR. OAFÉ'. ~o - Exata- ~r~:U~:~~~ ~~~~~~~ostê: 
mente. Os Constitmntes de. 91 .defen- compromissos a respeito mas não a 
d1am a. autonomia do DlStnto; os · ' Ia 
Constituintes de 1933 eram pela trans- façam como em 34. Façamo- como 
ferência da Capital d:a República para esta metrópole merece ... 
o Planalto Central e a organização do o Sr. Plínw Barreto - Pela. sua c ui-
Distrito F.ederal em Estado autônomo. tuxa. 

E' ponto pacifico, pois, due todos 
reconhecem que o Distrito Federal se 
encontra. em condições de Estado au
tônomo. 

o Sr. Plinio Barreto - Perfeita
mente. 

O SR. CAFE' FILHO - Se essa 
não é a convicção dos Constituintes, 
se isto não estã na vontad~ e no .de
~~ejo daqli~es que representã.m o povo, 
recorre-sê;;;;então, ao l)rocesso pior de 
todos, porque se está. enganando a po
pula~o do Distrito Federal (muito 
bem) , _farendo.:.se umà promessa, no 
momento . irrealizãvel, de a.utonomia, 
mas subordinando-a à. transferência 
da .. Ca.p!1!aJ. da República! 

O Sr. Plinic Barreto - E' a falta 
de sinceridade dO<! nossos politico5, a 

·que aludia, hã pouco, o ·nosso nobre 
· colega.-. Sr. Gabriel Passos. · 

.-0 SR..: CAFE' FILHO - Aparteia 
muito bem V. Ex.a: é a !alta de sinoe-ndade. · 

O SR. CAFE' FILHO - . . . e como 
a sua população esper&. dos Srs. Cons-
tituintes. · 

Insisto no cumprimento da promes
sa de autonomia, ao Distrito Federal. 
Não sei como, na hora· atual, de gran
de necessidade de compressão de des
pesas, possamos anunciar . a - transfe
rência da Capital da República para o 
plana!to central. Isso deve ser feito 
oportunamente. Calculem os Senhores. 
Consti~uintes quantos milhões de cru
zeiros seriam n~essãrios para e1etivar 
a transferência dos Ministérios da Fa
zenda, do Trabalho, e dà Educação, 
~a Guerra. No entanto, o nobre co
lega, Sr. ·Flor-es da CUnha, esta s!m
pã.tiea figura de constituinte, lembrou 
Da Comissão Constitucional, que a 
transferência poderia. ser · feita em 
·carretas (lUso). Só como !Pillhéria.! 
~ foi como pilhéria que o nobre oo- · 
lega assim se man.iiestou. 
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. Precisamos encontrar uma fórmula 
para resolver definiti'Vamente o pro
blema. Não é possível. Sr. Presidente, 
que à primeira Constituinte se tenJ:la 
apresentado o problema e anos depoiS, 
dezenas de anos após, se reúna outra 
Constituinte e o problema seja o mes
mo: a autononlla do Distrito Federal. 
Essa Constituinte dissolveu-se, corre-
. ram os anos, ·convocou-se nova Consti
tuinte e o problema, as pala"Vl'as, as ar
gumentações, as emendas sôbre a au
tonomia são idênticas. O problema 
existe desde 1891 e continua sem so
lução em 1946. Como sairemos dêle? ' 

A bancada de Goiás e a de Minas 
Gerais·, em discursos proferidos, re
clamam a Capital da República em seu 
terriuório. Minas a quer dentro do 
Triângulo Mineiro; o Estado·de Goiás 
também a deseja em suas terras. . 

Toào o Brasil Central manifesta 
igual desejo. · · 

O Sr. Pedro Ludovico - Aliás, a 
muda.n~ da Capital para ponto cen
tral do Brasil constitue um.a nec:~i- . 
dade. · 

O SEi. OAFE' FILRÓ- Se me fôs
se dado atuar no sentido dessa trans
ferência, eu aproveitaria a experiên
cia de V. ·Ex. a · em mudar capitais, 
porque já realizou a mudança da ca-= 
pital do s;;;u Estado. Nesta Assem
bléia, V. Ex.a defenãeu a looalização 
da Capital da República no il+terior 
do Estado de Goiás. Julgo-a, porém, 
impraticável, no momento. 

O Sr. WeUingtcn Brandão E' 
questão· de deliberação e execução. 

O SR. CAFE' FILHO -· A execução 
é difícil. 

O Sr. Wellington Brandão- Mas, 
n:ão impossível. E' questão de cora
gem. 

O SR. CAFE' FILHO - ne· corágem 
e recurSos. Acabei de dizer que o pro
blema perdura desde 1891. 
·O Sr. WeUington Brandão - Por 

E' o segundo parque industrial do pais . 
Qus.nt.o à arrecadaÇão, vou referir a 
Casa que, relativamente aos impostos 
municipais, a Prefeitura arrecadou, no 
bairro de Botafogo, em 1945, a im
portância de Cr$ 104.282.604,80. 

O Sr. Plínio Barreto - Sõ em Bo
tafogo? 

O SR. CAFÉ FILHO - Só em Bo- . 
tafogo. . 

O Sr. José Bonijáciô- Um distri
to apenas arrecadou mais que muitos 
Estados do Brasil. · 

O SR. CAFÉ FILHO - Não há dú
vida. No de São Qristóvão, apenas 
com relação aos impostos saldados na 
Delegacia da Prefeitura, os habitan
tes pagaram Cr$ 77.741.166,80: Já não 
falo no Centro, que compreende a área 
que desejo separar do atual Distrito 
Federal para sede provisória do Govêr-
no. O Centro arrecadou Cr$ · ..... . 
272.215.240,30~ Laranjeiras arrecadou 
Cr$ 50.663.696,70. . 

Atentem agora os Srs. Constituin
tes: defendo, que, concedida a auto
nomia do Distrito Federal, seja sUa. 
divisão feita de acôrdo com a :Pivisão 
Fiscal, . constituindo-se êsses distritos 
em Municípios. Objetar-se-á que se
rão Municípios pequenos, como os de 
Botafogo, Madureira, etc. . . . . . • . • 

Vejamos exemplos de vários Muni
cípios do . Brasil. Sergipe possui o 
Município de Salgado, com uma área 
de 12 km2; tem ainda SergiP.e o Mu
nicípio de Carmópolis, antigo Car
mo, com a. mesma superfície. :&ses 
dois Municípios de Sergipe são me
nores do que Botafogo, Tijuca, ·Vila 
Isabel, Meyer; Madureira, Penha, Ja
carepaguá, Santa Cruz e Campo Gran
de. 

isso mesmo. Precisamos sair do ter- Há ainda outros Municípios mere
re'no dos projeto.s para o das reali- cendo citaÇão, Olinda, em ·Pernambu-
zações.. · co, tem 44km2. de superfície, menor 

O SR. OAFE' FILHO Desde . por conseguinte que o. Méier, que. o 
aquele tempo, até hoje, discutmos · o Centro, Realengo, Santa Cruz, Campo 
mesmo assunto. No entanto o Diztrito Grande, Jacarepaguá e. Madureira. 

· Federal é a· segul:J.da divisão a.clminis- Ainda mais: Niterói, Capital do. Es
trativ~ do Brasil em matéria de arr~-"' · tado do Rio de Janeiro, tem a área de 
ca.dação. . . 7km2 d - . o sr. Plínio Barreto _ E tem. de 5 . , menor o que Madureira, Rea.-
ma.rcar passo. , lengo, Sa~ta Cruz, Campo Grande: e . 

. JacarepagUã. 
O SR. CAFE' PILHO-· ·o Distrito 

Federal nivela-se, industrialmente, Em Minas, há o Município de São 
com o grande Estado de São Paulo . .;;. Lourenço com a área de. 32km2 .. me-
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-nor do que Madureira, Jacarepaguá, 
Santa Cruz e Campo Grande. 

Ora., Sr. Presidente, no Distrito 
Federal, analizando a sua parte agri'
crua, vemos que se inscreveram, em 
1941, 400 propriedades agrícolas,- com 
20.996 hectares; em 1942, 570, com .. 
24.521 hectares; em 1943, 307, com 
3.299 hectares; em 1944, 917, com a 
áreà de 3.C29 hectares. 

Seu parque industrial, como refert 
l::tá pouco, é o segundo do Brasil, vin
do depois de São Paulo. Possui o 
Distrito Federal 25 fábricas de tecido!, 
com uma produção de 129.498.681 me
tros de fazendas de diversas espé
cies, no valôr de Cr$ 674.980.140,20. 

"MUNICÍPIOS 

Iw.pii:;.,~~ ................. : ....... I 
Estado do Maranhão 

Alcâri:taTa ................•.......... : 
Benedito Leite ...............•...... 
Macapá ............................. . 
Monção .................................. . 
Santa Quitéria ... : ................. . 
Urbano Santos ..................... . 

Estado do Piauí 
Aparecida •.......................... 
Gibuis ..•.•..••...................•.•. 

'"' . Paranaguá ; ............... · .......... . 
Santa Filomena ..........•.......... 
Socôrro ............................. . 

cac:;!ff: · ~ . C::~:~. . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 
Estado do R. G. do Norte 1 

Papa.rí .....•.....................•... ' 
Estado da Bahia I 

Monte Alto .................. - ...... I 

Ftibef:~~. ~:. ~~ ~~~~ ............ ~ .. / 

aar!~t~ .. ~:. ~~~~~- ......... : ..... / 
" Cristina ........ · .................... . 
Esp~to Santo ........................ . 
Munbeca .............. · ..........•... 

~~a~. ~~~- ~~~~~. ~ ........ ·I 
Mato Grosso .....................•... 

Estado ele Goiás 
.. ~ ............... : ..... ..- ........ . 

São Domblgos •••••.•••••.••.••.•••••• 
Oe..valeante .-... · ..............•.•.•.•. 

Empregam essas fábricas 19. 543 ope
rãrios brasilei.ros e 1.043 estrangei
ros. 

Não vejo Sr. Presidente, como ne
gar ao Distrito Federal autonomia, 
amplissi.ma, _quando a arrecadação to
tal da Prefeitura desta cidade foi, em 
1944, de Cr$ 953.469.000,00! 

Nos municípios· do interior do pais, 
encontramos causas muito curiosas. 

Posso afirmar que a renda de al
gumas das circunscrições cariocas su
pera a de vários Estados. 

Vejamos as cifras relativas às arre
cadações de diversos municípios bra-
sileiros: <Lê) • 

1940 

13.444 

21.802 
15.842 
19.296 
21.311 
21.842 
14.0:23 

19.951 
16.249 
17.(}14 
17.691 
20.256 

17.019 

18.189 

21.633 

20.378 

22.635 

20.084 
17.729 
20.455 
18.375 

3.283 
7.963 

10.205 
16.935 
21.840 

I 

1941 

11.703 

26.624 
16.161 

"25.857 
23.927 
24.218 
17.359 

19.631 
15.038 
13.170 
17.494 

""1:1.428 

15.774 

40.160 

19 .ss.g. 

18.940 

17.867 

21.294 
25.603 
17.078 
21.960 

5.958 
14.960 

15.244 
24.288 
25.057 

·I 1942 

24.320 

25.601 
13.806 
28.106 
23.717 
24.510 
15.094 

19.762 
14.990 
10.390 
15.273 
48.788 

11.456 

40.830 

25.722 

21.850 

20.663 

17.083 
25.576 
21.560 
28.008 . 

3.933 
7.328 

18.181 
23.762 
48.943" 
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Trata-se de muruc1p10s autônomos, 
com receitas reduzidíssimas, e, no 
entanto, se nega às populações do 
Distrito Federal vida autônoma. 

Dentro dessas · considerações, Sr. 
Presidente, vou apresentar emenda 
com que procuro levar minha contri
buição para se· resolver o dificil pro
blema que é o da autonomia do Dis
trito Federal. Pretendo com essa 
emenda dar-lhe autonomia, mas au
tonomia de f a to, para· que as cir
cunscrições que o compõem tenham 
vida própria e possam prosperar à 
sua custa. 

A minha emenda é a seguinte: 
".As Disposições Tra1JSitórias 

Artigo ... O Distrito Federal, 
enquanto não se realiza sua mli
·dança para o Brasil Central, 
<><:uoará área, adjacente à baia 
de ·Guanabara; tirada dos dis
tritos administrativos chamados 
atualmente Centro, Estádo e La
ranfeiras, abrangendo a zona on
de se levantam os Palácios Presi
denciais e sede dos Ministérios. 

Artigo ... O resto do TeritóJ.?.o .d'9 
atual Distrito Fede;.al constlturra 
o Estado Guanabara"' que se regerá 
pelo· dispostú nesta Constituição 
sôbre a organização dcs Estados. 

Artigo. . . O Distrito Federal se
rã. administrado por uma Junta 
de três membros, dois dêles tio
meados pelo Presidente da Re- · 
pública, com aprovação do Sena
do, o terceiro indicado pelo Cor
po de engenheiros do Exército". 

O Sr. Plínio Barreto - V. Ex.3
, 

adota mais ou menos o sistema norte-
àmericano. · 

O SR. CAFÉ FILHO -Realmente, 
adoto êsse sistema, que julguei me
lhor. Vali-me do exemulo do Distrito 
de Columbia. área destinada à ins
talação do Govêmo Federal estadu
nidense. 

"§ 1. o Aos residentes no Dis
trito Federal não será permitida 
nenhuma atividade ,politica den
tro daquele território, mas pode
rão· exercer o direito de voto no 
território dos Estados em que se 
inscreverem como eleitores. 

Artigo. . . O serviçO geográfico 
do Exército demarcará as frontei
ras entre o nosso Distrito Fede
ral e o Estado Guanabara. 

Sala das Sessões, em ·14 de ju
nho de 1946.,. 

Chamo-o Guanabara, valendo-me de 
indicação que, já no projeto de Cons
tituição originãrio - se não me en
gano - do Itamarati, figurou para. o 
caso de ser concedida autonomia am
pla ao Distrito Federal. Indicação ti
rada· do nome tamoio da mais bo
nita e maravilhosa baia do mundo. 

.t...ssim, Sr. Presidente, o Distrito 
Federal, como está em minha emenda, 
limitar-se-á à área reduzida que vai 
de- Morro da Viúva à Ponte dos Ma
rinlJeiros, alcançan_do tôda a super
flcie onde ficam as sedes dos Minis
térios e dos palácios presidenciais. 
Não vejo por que, nem para que, área 
maior para sede do Govêrno o qual, 
como se promete em tôdas as Cons
tituições e Constituintes, se transfe
rirá para o Brasil Central. A área 
seria, então aproximadamente de cem 
quilômetros quadrados. 

Dessa forma, Sr. Presidente, tería
mos os outros distritos promovidos a 
municipios, de acôrdo com .divisão que 
a lei· ordinárià estabelecesse. 

Dirá o opositor que não se com-
. preende a capital da República em 
área tão pequena. Antes de tudo -
e para isso chamo a atenção dos no
bres colegas - é preciso observar que 
o distrito federal argentino, parte da 
maior capital da América do Sul; pos
sui área · de 196 quilômetros quadra
dos. Era minha emenda ofereço área 
Quase igual para sede provisória do 
Distrito Federal, uma. vez que tôàas 
as fôrças indicam o Planalto.. Central 
como sede da futura capital da Repú
blica. O distrito_ federal argentino, 
sede do govêrno da grande nação 
platina; tem - como ·~declarei -
área de 196 quilômetros · quadra
dos; o Distrito de Colúmbia, onde 
está a sede do Govêrno dos Estados 
Unidos, em pais de grande extensão 
terrLorial, dispõe apenas de uma su
perfície de 172 quilômetros qua·dra
dos. Devo acentuar que a área dêsse 
rustrito era muito maior: cêrca de 
250 quilômetros quadrados; no en
tanto. quando os Estados Unidos de
senvólviam · seu território pelas ane
xações do período violento de seu im
perialismo, foi justamente em 1846 
que aquele distrito passou de 250 a 
172 quilômetros quadrados, -ee-dendo 
ao Estado' da Virgínia a diferença de 
área. . . 

Nessas condições, para que preten
der ficar com um Distrito Fedêra.l 
ocupando como capital da República 
u."D.a área de 1.165 quilômetros qua-
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draàos? E note-se que af está com
preendida somente a área plana por
que, se levarmos em conta a super
ficie mont~nhosa, o Distrito Federal 
terá mais de 2.000 quilômetros qua
drados, quando Buenos Aires conta 
apenas com 196 quilômetros. 

O Sr. Souza Leão - V. Ex. a não 
· está pedindo a transferência da Capi
·tal para o Planalto Central? 

O SR. CA.Fl;; FILHO - Estou in
dicando a área necess?.ria à sede pro
visória do Distrito Federal. · 

O Sr. Souza Leão - Mas, se Vossa 
Excelência está de acôrdo com esta 
transferência, por que pretende es
tabelecer área para o atual Distrito 
Federal? -

O SR. CP...FÊ FILHO- V. Ex.a não 
ou'iliu o meu discurso. Disse eu aue 
havia a promessa de transferência ·da 
Capital, promessa feita para não ser 
cumprida, pois não creio na transfe-
rência agora. · 

O Sr. Souza Leão - Lamento estar 
em desacôrdo com V. Ex.". Os Cons
tituintes de 91 como os de 34 inspi- · 
raram-se, realmente, no objetivo de 
defesa da sede do Govêrno contra um 
ataque estr~ng.!"iro. Depois da última 
guerra, porem, com o desenvcivimento 
das armas modernas e, principal
mente, com a descoberta da bomba 
atômica, não há . mais.-motivo para 
retirar a capital <ia República do Rio 
de Janeiro. 

O S:S.. C.AFl;; FILHO - A obser
vação de V. E:x:.a. contraria o meu 
aiscurso, mas em parte está de acôr
do com êle. ·Estou sustentanclo jus
tamente que os partidos se 'compro
meteram a dar autonomia ao Distrito 
Federal. Entendo que, dado o· ter
ritório em que está compreendido o 
atual Distrito Federal, seu grande 
desenvolvimento econômico compará
vel ao de muitos Estados, não permi
te se negue a autónomia, quando po
demos resolver a situação pela ma
neira que estou indi~ndo: mantenlia
se (). Distrito na área necessá.""ia à 
administração ·federal, onde se acham 
localizados os ministérios e palácios 
presidenciais, concedendo-se autono
mia à área restante, de tal forma em 
progresso que se apresenta como um 
Estado dentro cio Di.strito Federal. 

Isso, Senhores, o que estou. defen
dendo e creio qua, o nobre colega, neste 
ponto, está de aeõrdo com a emenda. 

O Sr. Aureliano Leite - A tese é. 
realmente, bonita. · 

O SR .. CA.FJ;: FILHO - E pd.tica. 
Não tem apenas beleza. Nego, talvez, 
a beleza, mas faço questão de salien
tar o seu espírito prático. Se V. Ex
celência· acha qúe a beleza está no 
espírito prático,. aceito a observação~ 

O Sr. Aureliano Leite - Quanto à. 
beleza, estou de acôrdo; quanto à. prá
tica, duvido. 

O Sr. Aloísio de Carvalho ·- Aí, 'be
leza não é sinônimo de poesia ... 

O SR. CAFÉ FILHO -'Enquanto 
Paris, a grande capital do mundo la
tino, tem área. de 79 quilômetros qua
drados. 

O Sr. Plínio Barreto - Muito me
nor do que São Paulo. 

O SR. CAFÉ .FILHO..._ Muito me
nor do que São Paulo, diz bem 
V. Ex. a ... enquanto Berlim, outra 
grande capital européia, tem 63 Q.Ul-
1ômetros quadrados para quatro e 
meio milhões de habitantes, o Distri
to Federal possui 1.165 quilômetros 
de terras em parte despovoadas, de 
territórios e fazendas dentro da ca
pital da República... Estamos, ano 
por ano, em tôdas as campanhas po
líticas, oferecendo aos habitantes dos 
subúrbios sua autonomia. Não com
preendo autonomia em que se negufl 
ao povo o direito de governar-se por 
si mesmo. 

O Sr. Aureliano Leite - Isso se 
póde conseguir dentro do município. 
· O SR. CAFÉ. FILHO - É preciso, 

então, criar o município ... 
O Sr. Aureliano Leite - Crie-se. 
O SR. C.AFl;; FILHO - ... e, para 

fazê-lo, o Estado deve ser autônomo. 
Município é parcela de Estado.- Tive

' mos o Distrito Federal autônomo sem 
município. Ainda há mais esta . cir
cunstância da autonomia que passou. 
Isso ocorreu em 1933 e 1934. 

O Sr. Aureliano Leite - Restabe
leça-se o município .. 

O SR. CAFÉ FILHO- O que de
fendo é o ~r"...ncfpio da autonomia. 
amplíssima, em forma de· Estado, pa
ra a. população carioca, pleiteio qut'l 
ela se possa governar por si mesma. 
empregar SU!Io arrecaâação, que ascen
de a centenas de milhões de cruzei
ros, em benefício das próprias zonas 
de onde provem, aquêle dinheiro, re-
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sultante do trabalho humano, do es
fôrço dos seus habitantes. 

Ainda há poucos dias lia, n'. "A Noi
te", entrevista em que um homem de 
Madureira, de princípio a fim, se qtiei
:xava das administrações. Confessava
se, entretanto, situacionista, partidá
rio do General Eurico Dutra. Disse, 
até, que votou, com tõda a Madurei
ra, em S. Ex.... Agora, no entanto, 
está cheio de reclamações, entenden
do Madureira abandonada, nada ten
do, porque ali· nada se aplica. Ouço 
ainda queixas dos .habitantes dos su
búrbios que se encontram sem escolas, 
sem hospitais, sem pavimentação· e 
sem....solução de outros problemas, en
quanto a arrecadação sobe . a cifras 
impressionantes, . aparecendo no qua
dro estat1stico, em situação superior 

- a de alguns Estados. São Estados den
tro do Distrito Federal, apesàr do ta
manho, que reclamam sua autonomia. 
mas autonomia de verdade, não mis
tificação, simulacro de autonomia, que 
é à simples competência do Distrito. 
Federal para eleger um Prefeito. · 

O Sr. Aureliano Leite - Ter seu 
Legislativc, como já aconteceu. 

O SR. C~ FILHO - Legislati
vo, Executivo ~ Judiciário podendo o 
~trito Federal governar-se a si mes
mo, dentro dos principias estabeleci
dos para os Estados. 

Ainda agora, o .projeto de Cons
tituição atribui aos municípios par
cela maior daquilo que a arrecadação 
permite. Pois bem: os residentes no 
Distrito Federal, se não lhes :fôr con
cedida autonomia com caráter. de Es
tado, não se beneficiarão pelas m~
didas . de caráter constitucional pqr 
que tanto se bateu meu nci!Jre amigo, 
o Deputàdo Aliomar Baleeiro. 

Sr. Presidente: Sem ser político no 
Distrito Federal,· sem fazer daqui mi
nha base eleitoral, mas por prin_cí
pio de justiça, reclamo veementemen
te sua autonomia. 

Quem mora nesta Capital e vê o 
desenvolvimento de Copacabana, bair
ro onde resido há bastante tempo, o de 
Botafogo e demais da zona Sul; e vai 
até os subúrbios de Madureira, Cam
po Grande, Santa Cruz, Jacarepagu."l., 
Bangú, Realengo, observa -que a po
pulação local trabalha apenas para o 
desenvolvimento de ums. ârea do Dis
trito Federal. 

Tais injustiças me ·calaram no es
pírito; por isso aqui ven-'IJ.c, sem. obje- . 
tivo eleitoral nem partidário, falar aos 

Constituintes a linguagem da sinceri-· 
dade. se pela autonomia são as baa
deiras dos partidos, se pela. autono
mia todos se empenharam e estãe 
comprometidos, que essa autonomia 
seja a do Estado Guanabara, porque 
só assim as populações suburbanas, 
enquadradas em- municípios, receberão 
os benefícios a que têm direito. (M1ti
to bem. Pal'TTU/$.) (0 oradOr é cum
primentado.) 

<Durante o discurso do Senhor 
Café Filho, assume a presidência 

, o Senh07" Berta Condé, 2.0 Vice
Presidente). 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, peço a pala;vra, pelâ 
ordem. 

O SR. PRESIDENTÊ- Tem~ pa
lavra o nobre Representante. 

O SR.,ALIOMAR BALEEIRO (Pela 
ordem) -. Sr. Presidente, não gasta
rei· mais de três minutos. 

Ainda há. pouco, ouvimos o nobre 
DeputadQ, Sr. Gabriel Passos, narrar 
à Assembléia· que lhe cobraram, em 
Minas Gerais, -imuôsto de venda sô
ibre sua mala de fugàgem. Pois bem: 
fato tão clamoroso ainda ocorre em 
meu Estado, segundo telegrama, que 
·por coincidência, recebi neste mo
mento. 

Trata-se de criadores de gadQ da 
município de lV'"...airí, outrora Mante 
Alegre, narrando que o fisco estadual 
exige impôsto sôbre animais que o 
Banco do Brasil, por sua Carteira 
Agrícola, empresta· - não vende 
para fomento da produção. O fato 

· não merece qualquer comentário: é 
tão gra-..e que fala por si próprio. 

O telegrama é o seguinte: 
"Criadores dêste município con

fiam clarividente esfôrço V. S., a 
fim defender nossos interêsses 
contra exploração fisco . -esta
dual, querendo .cobrar, inconstitil
tucionalmente, impostos vendas 
consignações sôbre animais a.dqui
ridos empréstimo Carteira Agrí
cola Banco Brasil, a partir -1940, 
logo agora govêrno Federal _cui
da minorar sofrimento pecuá.t1a. 
a.,OTavado peste crise. Gratos Age;.. 
nor Carneiro Rios, Osvaldo Rios, 
Antônio Borges,. Emestmo · Jaa
quii:n Rios, João Filho Rios". 
~ - . ·-

Recebi, à.inda, outro telegrama. da 
União Sindical .dos Trabalhadores do 
Município de São Paulo, a respeito de 
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operários que ali. se acham prêsos, à 
disposição do Ministro da Justiça, em 
conseqüência de reivindicações popu
lares. Creio não ser lícito recusar mi-
lli..a coJ.a;boração para que êsse pro
testo, ·clamor mesmo, de uma peque
na representação repercuta no plená
rio da Casa. 

&se outro telegrama está assim 
1 concebido: 

"União sindical tra;balhadores 
; Município São Paulo apela vos

sência interceder perante. Assem
bléia Constituinte pela libertação 
líderes ferroviários Sorocabana 
Celestino Santos, secretário geral 
desta· União, e Carmínio Cara
mente, presidente Associacão Fer
rovíá:r,ios Sorocabana, detidos in
comUnicáveis há váríos días or
dem MiniStro Justiça único crí
me lutaram melhoría condições 
classes ferroviáría. Saudações -de
mocráticas. Antõnio Shiliró, Pre
sidente." 

Era o que tinha a dizer. (Muito-
bem). 

O SR. P&'ESi!DEINTE - Tem a 
palavra o Sr. Getúlio Mo1.11ra. 

O SR. GETúLIO MOURA. 
Sr. Presidente, Srs. Represent2.ntes: 
antes de justificar algumas emendas 
que- ofeecerei ao projeto de Cons-
tituição, farei lig.eira digressão sôbre 
o panorama político desta Assem
bléia, considerado frente às anterio
l'es Constituintes reunidas no Bra
sil.-

Pela ma.guitude e pela grave di
ficuldad-e d-e ex~ução, não encontra 
paralelo n·a história política do Pa.t; 
a tar.efa que nos atríbuiu o povo bra
sileiro, nas eleições d-e 2 de dezem-
bro. _ 

Dir-se-á, todavía, não ser a _ Pl"i
meira vez que o Brasil elabora sua 
carta Consti-tucional. Verdade ao
soluta, inconbrastável. Entretanto, 
Sr. Presidente, a Assembléia - Cons
tituinte de 1946 apresenta, tais as 

_ peculiaridades de sua composição, 
- aspecto realmente _ im.par, quando 

comp.3.1rada às de 23, de 91 e .de 34. 
_Em 23, vamos .enccntrar os Cons

tituintes com a m.ente incendiada e 
o_- ·oora.ção abra.Sadp · pelo idee.J. de 
mdepen-dêncià e de soberania. Uma 
fôrça -de_ atração, uma fôrça cata
titica os · reunia, preparando o tenreno 
em que _ era possível o ·entendimento, 

·a.: haí'morua de todos. Demais,. êles· 
.. não- tinham em mente a. modificação 
do regime; congregav;m1.-.se apenas 

para plasmar juridicamente o Bra.sU 
!CaSCe:Ilte o Brasil soberano. O· re
gime continuou o mesmo - a mo
na;rquia, que era a forma usual de 
govêrno, no mundo inteiro. "Enquan
to que, em 91 a tarefa apr-ooentava 
diiiculdade maior - era o abandono · 
da tradiÇão, a instituição de novo 
regime, era a modificação fundamen
tal. 

A República, porém, nã.o foi .mero 
acidente na _ vída do Brasil. A Re
pública não surgiu de imoroviso. 
Decorreu de uma larga, brillla.nte e 
erudita campanha, em que se reu
niram figuras . do mais alto estofo 
intelectual e moral, nela em'!)Emhando 

-sua inteligênçia e sua cultura. Vale 
dizer que o ma·terial c-om que se 
deveria edificar o regime· já estava 
de an-temão selecionado, restando só 
reuní-lo. Alé-m disso, havia a des
pertar a atenção, a seduzir a mente 
dos Constituintes o modêlo ameri
can-o. o grande regime que provam 
·tão bem na Améríca do Norte; e o 
nosso trabalho consistiu em adaptá
lo mal ·às realidaides brasileiras. Para 
isso, êles -contaram, · ainda, com o 
gênio político de. Rui Ba.rOO.Sa. 

Estas circunstâncias a.tenua.ra.m, 
suavízaram ·a grave missão dos Cons-
tituintes de- 91. · 

Já. em 34, não encontramos essa 
idéia maior, sobre1evando as demais. 
São todos liberais democratas; reu
nem-se para - refundir, melhorar- e 
atualizar o regim<: de 91. Tiveram 
ol!llJena.s, no dizer feliz do erudito co
lega, Sr. Nestor Duarte, a missão 
de reunir as idéias dispersas -de 30. 
:S:l-es elaboraram aquela Constituição 
com as idéias socialistas que, no mo
mento, polar'..zavam a.s atençõeS do 
mundo. Mas · &rs. Representantes, 
em 34 não v2.mos. encontrar es&a 
gama infinita de ideologias repre
sentadas na Assembléia Constituinte 
de hoje. 

ltramos todos, àquele tempo, libe-
rais de-mocratas. Hoje, ·n-o entanto, 

-o. panorama político difere profun
damente. Aqui -estão representadas 
tôdas as ideologias políticas, desde 
a mais conservad-ora, que situo nos 
!tradicionais _ ·partidos políticos, até 
a. mais revolucionária, a que se en
contra à esquerda., representada ~lo 
Partido Comunista. 

Tudo isso demonstra que, faltando-:
nos aquela idéia maior que houve, 
em 23, inspirada nos anseios de SO• 
berania, e em 91 fruto do entusiasmo 
republicano, vamos encontrar maiores 
dificuldades para que êsse regime 
não seja sectário, não decorra do es-
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fôrço de um partido, mas· tenha, na. 
realidade, uma carta profundamente 
brasileira. E êsse trabalho de adap
tação há de indicar não só o graú de 
cultura do povo brasileiro, mas, so• 

, bretudo, sua _educação política. 
Teremos hoje, como _ponto de con

tacto entre tôdas as -corrrotes, uma 
pa'lavra frágil demais, porque bastan
te abstrata: democracia. Estamos 
todos aqui reunidos para elaborar _um 
govêmo democrático, mas a democra~ 
cia variou tanto, no tempo e no es
paço, que receio muito, ao conceituâ:
la, possamos encontrar profundas di
vergências nesta Casa. 

Será democracia a que se processa, 
na América do Norte? Se o é, não 
será democracia a que se processa 
na Rússia Soviética. Entretanto, 
todos os . partidos incluíram em seus 
programas e em suas bandeiras essa 
palavra mágica: democracia. Ela me 
sugere, meus _Senhores -..--relevem
me a comparação - um /espécie de 
chia7clet, que todos- mastigam, sem 
lograr vencer sua elasticidade. 
- O único ·ponto realmente de con

tacto entre tôdas as correntes poli
ticas é o ideal democrático, mas que, 
no dizer de Rui Barbosa; assenta tão 
somente em princípio abstrato. 

Daí, Senhores Constituintes, as di
ficuldades que apqntei. ~or isso, jul
guei exato, éerto, quando fizeram 
constar do preâmbulo de nessa Carta, 
que estávamos_ legislando so.b a, pro
teçã'o de Deus, sem visar de nenhum 
modo predomínio da religião. Enten.,
do, entretanto, que tôda justiça vem· 
de Deus. 

O Sr. Medeiros Neto -Muito bem 
O SR. GEULIO MOURA - O 

próprio Rousseau, quando salientou as 
dificuldades de criar as leis para os 
homens, chegou a exclamar: ''Seriam 
necessários deuses para ditar leis aos 
homens!" · 

Vivemos sempre- sob a -égide de 
Deus. A nossa terra nasceu sob a 
sombra da cruz, porque a primeira 
vez em que se desbravaram as terras 
virgens do Brasil foi para pregar o 
madeiro à sombra do qual os portu
guêses rezaram a· primeir_a missa. 

O Sr. Medeir~ Neto-- Muito ~m. 
O SR. GJ:!'l'OLÍO MOURA 

Por essas razões, Senhores, entendà 
que· fizemos bem, diante c.•.s ãi!icul
dades da hora que pnssa, em colocar 

a nossa ação ·e o nosso trabalho sob 
. a proteção de Deus. -

O Sr. Medeiros Neto- Muit-o bem. 
O SR. GEruLIO MOURA- Entre 

_ os crimes de responsabilidade do Pre
sidente da República,_ consta, no nú
mero II do art. 62: "Atentar contra 
o\.regime democrático". -

Apresento emenda, Senhores _ Cons
tituintes, mandando suprimir êsse 
dispositivo, e o faço pelos motivos se
guintes: se estamos reunidos para 
elaborar uma Carta democrática, êsse 
regime democrático é decorrência fatal 
da própria lei constitucional. 

. Qualquer infringência à Carta cons
titucional implicará necessàriamente 
numa infringência ao re~t-me demo-· 
crático. M-eu receio é que se deixe à 
rabUlice interpretativa, diante· do con
ceito vago de democracia, a ação da 
autoridade futura _ do Presidente da 
República. Quero que êle responda 
pelo atentado perpetmdo à Constitui
ção. Nunca poderia lquvar um d:spo
sitivo vago e impreciso,· que se basei:!, 
no dizer de Rui Barbosa, e repito, em 
princípios abstratos. Porque, ama
:r.hã, todos os atos poderão, de acõr
do com o conceito de d·~mocracia a 
que estivesse filiado o cidadão, c in
d:víduo ou o partido indicar que hou
ve uma lesão a êsse regime. Devemos 
ficar na primeira parte, no número I, 
quando declara q14e é crim-e de res
ponsabilidade do Presidente da Repú
blica atentar contra a Constituição 
Federal. 

O Sr. Aureliano Leite - Vossa Ex
celência tem.tõda a razão, neste ponto. 

O SR. GETúLIO MOURA- Obri
gado a V. Ex."". Se nós, cntr-eta11to, 
fôssemos estabelecer além da Consti
tuição a violação ao reg:me democrá
tico, estaríamos afirmando, de ante
mão, nossa incapacidade de entrozar 
os princípios e idéias do regime de
mocrático dentro do âmbito da Cons
tituição. 

Se a Constituição é realmente de
mocrática, qualquer v:olação aos seus 
dispositivos implicará necessàriamente 
na violação do regime democrático. 

A o_utra emmda, Senhores Consti
tuintes, refere-se à parte final do ar
tigo 15; em que declara que no caso 
de flagrante, os autos serão remeti
dos à Camara para autorizar oU: não 
o pro:;seguimento da aÇão penal .. MaS 
a Carta não ind!ca -o prazo -em· que 
essa remessa deve ser feita. Digo, por.:. 
tanto, o seguinte: - · ~ 
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"Nesse ca-so, a autoridade· pro
cessante remeterá à Câmara in
teressada, no prazo d·e 48 horas, 
para que resolva sôbre a prisão e 
autorize ou não a formação de 
culpa". · 

M'êu ponto de vista é legal e está de 
aeõrdo com o Código ·de Processo Pe
nal; que ciispõe em seu art .. 306: 

"D€ntro de 24 horas, depois da 
prisão, será dado ao prêso nota 
de culpa assinada pela autoridade 
com o motivo da prisão, nome do 
condutor e .das testemunhas". 

Quer dizer, por d!sposições expres
sa .do Código de Processo Penal, que 
24 horas depois da prisão o auto deve 
€Star concluído. Se deixarmos sem 
prazo a remessa do processo, caminha
remos para o arbítrio. Amanhã for
jarão um flagrante nulo na forma e
insubsistente no mérito. 

.E o deputado poderá ficar detido 
um, dois três meses e mesmo um ano, 
porque não teremos· na. lei elemento 
para obrigar a autoridade processan
te a. remeter os autos a esta Casa. 
Creio estar devidamente justif!cada a 
emenda freniie ao que dispõe o pró
prio ·Código · de Processo Penal. 

A emenda a seguir refere-se à com
posição do Supremo Tribunal FederaL 
Nosso projeto não indica, no curso 
das férias, como ·deve s-;or feita a no
meação de ministro daquela alta Côr
te. Quer· dizel' que, se o Presidente 
ds. Re~ública nomeasse um m:nistro 
no curso das férias, sàmente poderia 
tomar poss-z depois que estivesse aber
ta a S·egU:nte ·sessão legislativa. 

O Sr. Plínio Barreto - A Comis
são Permanente tem atribuições para 
isso. 

O SR. GETúLIO MOURA - Essa 
atribUição não figura e daí minha 
emenda. Nesse passo ind:co· que .;;e 
-restabeleça o que a respeito dispu
nha a Consttiuição de 1891, que é, sem 
favor, uma das. mais belas páginas de 

· filosofia política; e se ela não medrou 
no Brasil, não floresceu entre nós, não 
foi porque lhe faltasse valor íntimo, 
mas, ,apenas;. porque não !)ô:.ie an.
co7ar na realidade- brasileira. 

O Sr. Plínio Barreto -· ~ui~o bem. 
O SR. GETúLIO MOURA - Ou

tra emenda. Entre as atr:bUições pri
vativas do · Presidente da · República,. 
no projeto· não consta a de nomear 
os ministros do Supremo . Tribunal. 
No entanto,.no capítulo "Do Supremo 

Tribunal Federal", quando faz refe
rências aos ministros dessa alta cõr
te, diz que êles serão nomeados- pelo -
Presidente da República. 

Não me parece que essa tenha E! do 
. a melhor técnica. Penso que devem:Js 
incluir entre suas atribUições a -de no
mear os ministros do Supremo Tribu
nal Federal, como fazia a Constitui
ção de 1891. 
· Digo mais: nomear, com aprovação 

do Senado, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, e, ausência do 'Jon
gresso, designá-los em comissão, até 
que o Senado se pronuncie. Era J que 
a respeito, dererminava a Constltui
ção de 1891, e penso que a matéria. 
técnica e jundicamente está perfei
ta. Devemos emendar o que está erra
do, mas não devemos reformar, por 
esnobismo ou exibicionismo, o que está 
radicalmente certo na Constituiça.o de 
1891. 

A outra emenda refere-se ao par!i
grafo 3.0 d-o artigo 159 que, a meu 
ver, deve constituir um artigo .. um 
parágrafo, com a seguinte redação: 

".IL.-t. o casamento será civil e 
regirosamente gratuito. 

Parágrafo único. O casamento 
religioso equivalerá ao civil desde 
que satisfaça as condições qu~ a 
lei prescrever para a sua vau-:ta
de". 

Sr. Presidente, Srs. Representantrs, 
. cDmo esta determinado na Consti'õui

ção, é o regresso, puro e ~.mples, ao 
tempo do Império, ou daquele perlo
do intermédio, da lei de lago. Se dei
xarmDs, exclusivamente, à. autorida1e 
eclesiástica . o preparo da habilitação 
de casamento, estaremos inovando la
mentàveb:ÍJ.ente no que já foi assenta
do e estratificado no nosso direito pri
vado. Se exigiimos que o juiz ~gado 
julgue habilitação de casamen:to, cu
mo vamos dar-lhe o estudo dos im
pedimen-tos, e circunstâncias :m.tra.s, 
quando o cônjuge supérstite ainda não 
concluiu o inventário dos bens do ca
sal anterior. Nessa hipótese. o casa
mento terá de .ser feilto, obrigat.b.:ia
m-ente, pelo ·regime da separação de 
bens, a cargo da 'autoridade eclesiás-
tica? Parece-me perigoso. · 

O Sr. HeT1ll.".-s Lima. - V. Ex. a per
mite um aparte? 

O SR. GETULIO MOURA- Com 
mUito prazer. 

O Sr. Herrr.es Lima - Não só é· 
perigoso como, também, a. IgreJa. não 
quer êsse encargo, porque .seria colo

car o sacerdote no papel de !uncio-
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nário público. A Igreja não tem nada 
com o casamento civil, que, aliás, não 
reconhece. 13:ste é seu ponto de vista Diz 
V. Ex." muito bem: como colocar-Ee 
na mão do sacerdote o. estudo e o 
contrôle dos impedimentos legais ... 

O SR. GEULIO MOUP.A - Matéria 
técnica. · 

O Sr. Hermes Lima - ... matér!a 
que é da lei civil? A Igreja tem qut: 
ver com os impedimentos canônicos e 

·não com os impedimentos civis. 
O SR. GETULIO MOURA - Per

feitamento, mas há, ainda, outro as
pecto mais grave, que é deixar a 
inscrição do casamento no regisi;ro ci
cil à alçada da autoridade celebrante. 

Como advogado, funciono na dere
sa de um vin.culo conjugal, no muni
cípio de Duque de Caxias, em um ca
samento celebrado há cêrca de :><!Ssenta 
anos. Uma filha natural do defuuto 
propôs ação de anulação do ·casamen-· 
to, porque êste não foi L'lscrito no re-
gistro civil. · 

O Sr. Hermes Lima - 1!:: o que su
cederá, se prevalecer o regime :lo pr-o-
jeto. · 

O Sr. GETULIO MOURA - Per
feitamento. Meio sécUlo depois, ainda 
se discutem no Brasil as conseqüên
cias perigosas, graves . e prejudiciais à 
própria instituição da familia, decor
rente da lei que permitia o casamento 
religioso ·e a posterior inscrição no :ie
gistro civil. .., 

Devo salientar ainda que minha 
emenda exclui, também, tôda e qu:J.í.
quer referência à inscrição no r~gis
tro civil. . 
· Devemos impedir as freqüentes in
cursões no terreno do direito privs.no. 
Isto é matéria de regulamentos de re
gistros públicos, que, lamentàvelman
te. pretendemos incluir na Carta Mag
na. Na lei própria regularemos en
tão as condições· que êsse casamento 
d~>:e preeJ:!cher para ter validade JU
ndica. Parece que com isso iremos 
aos poucos expungindo a Constitui
ção de dispositivos que tio rem re
lação com o direito público, pois per
tencem ao direito privado, e mais que . 
isso, ao diJ:eito adjectivo. 

O Sr. Hermes Lima - Muito. bem. 
O SR. GEULIO MOURA - Aliás 

é um apêlo que faço à douta Comis
são . Constitucional paar que, no seu 
futuro trabalho de ourivesária da 
Carta Magna, exclua tôdas as !lllllté
rlas de direito privado e sobretu:io as 
d~ direito adjectivo. 

Notei, no capítulo em que se en
contra o .art. 58, um parágrãfo que 
revela a forma que a Comissão en
controu para iludir a si mesma de 
que a Constituição não é tão grande 
quanto em verdade se apresenta. Se 
dermos . à Constituição aquela feição 
técnica de artigo e parágrafo, ela 
terá, no mfnlmo, o dôbro dos artigos 
que apresenta. Entretanto, precisa
mos apresentar à posteridade um 
documento de técnica -legislativa. 
Verifica-se, porém, que os parágrafos 
da Carta Magna sã<> autônómos, não 
têm qualquer relação com as noçi'es 
que aprendi em matéria de herme
nêutica de legislação, no sentido de 
que o parágrafo há-de ser sempra 
um corolário do que se dispõe uo 
artigo que contém a matéria princi
pal. 

Entretanto, a constituição, nesta 
parte, Srs. Constituintes, é documen-
'to lamentável de técnica. . 

Faço, repito, um apêlo à douta Co
missão, onde se encontram grandes 
juristas, para que medite um instan
te nessa minha observação, porque 
ela. irá enfeiar e deformar nosso fu
turo Estatuto. 

E nessa matéria · ainda -a melhor 
orientação está inegàvelmente na 
Carta de 1891. . 

O Sr. Plínio Barreto - Estou de 
pleno acôrdo com V; .. Ex." · 

O SR. GETúLIO MOURA-- Ou
tra emenda q~e apresento é ao ca
pitulo m - Dos Direitos Sociais: 

'"0 ensino em todos os seus 
graus, quando ministrados em. es
tabelecimentos oficiais da União, 
Estado ou município, será rigo
rosamente . gratuito para os fi
lhos de pais pcbres~'. 

Devo salientar que meu desejo era 
que nem essa. restrição, de filhos de 
pais pobres,· constasse do texto. E 
qualquer emenda que venJ;la .. n<:sse 
sentido, sufragarei com meu voto. . 

G-ostaria que os estudantes, filhos 
de pais pobres, não tivesse!?, n~ ini
cio de sua vida-, qualquer s1tuaçao de 
. in!.erioridade de ordem econ.ômica 
decorrente da distinção entre alu
nos que pagam e alunos gratuitos. 
Evidentemente seria ideal · que a 
atual Constituição pudesse consagrar 
ensino gratUito a todos os brasileiros, 
de acôrdo com as normas. que. tr~
riamos na lei orgânica. 

"Cabe à União - § 1. 0 
-- ·Es

ta-do ou município, cada ~ na. 
sua esfera de àçáo, subvenClonar 
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progressivamente os estabeleci
mentos particulares de ensino, de 
modo a obter número crescente de 
matrículas gratuitas". 

C<lm êsse dispositivo pretendo cor-
-. rigir uma lacuna de nosso ensino. 

Os estabelecirnenros secundários da 
União, Estados e Municípios sãci e:n 
pequeno número. Entretanto, flores
cem as escolas particulares. Dou, en
tão, à União, aos Estado:;, e Muni-

. cipios, a obrigação de subvenciona
rem, progressivamente, êsses estabe
lecimentos, de modo a obter um nú
mero crescente de matriculas. E' 
umá. forma que adotei para atender 
à situação real do Brasil, onde. para 
cada instituto oficial de ensino se
cundário, temos 10 estabelecimentos 
particulares. 

O dispositivo é o seguinte.: 
"§ 2. 0 A União, ná lei O'"gâ

nica, regulará a gratuidade do 
ensino para todo o território na
cional, respeitado o disposto nes
ta Constituição". 

Com êste parágrafo, viso não deta
lhar a matéria, que deve ficar exclU
sivamente para a . lei orgânica-. A 
primeira dificuldade na execuç.ão ;:;"!
:ria a definição do "pai pobre" .. s~r4 
o miserável jurídico? Não, evidente
mente. Meu J.!IXOpósito é o de que a 
lei orgânica estabeleça as bases e co•l
diçóes econômicas que caracterizam o 
pai pobre, para o efeito ·de obt~r a 
gratuidade para o ensino do filho. 

Não particularizei a· matéria, ;:><~X:l 
não voltar ao sistema de regulam<:)n
to, que vejo, lamentàvelmente ado
tado em nosso futuro estatuto co'J.s · 
titucional. · 

Entendo, Srs. Constituintes, que en
quanto o Estado não conseguir ·ofere · 
cer igualdade de oportunidades -a t.o
dos, a democracia é eufemismo, 'lá'J 
tem realidade. Não basta dizer q•1e 
todos são iguais. perante a lei, se o 
filho do pobre não tem ensejo de· 
obter o <:urso secundário, nem o dou-

. torado. 
Ainda recentemente citei a est.a 

Casa o exemplo da Inglaterra - a 
Inglaterra tradicional, a · Ingla<;arr~ 
cujos .. homens públicos, nos dias d~ 
~festa, ·ainda se vestem à moda. vi~o · 
riana; essa Inglaterra, tão imbuída do 
seu .pass"ado, em lei recente. deu a 61'"
tuidade do . ensino até o curso pre
universitáriõ, e, mais ainda. de:termt
nou que quando o aluno · estudar e 
trabalhar ao 'mesmo tempo e :=;ofrer 
alguma conseqüência perniciosa em 
seu .organismo, o Estado o amparará.. 

materialmente, para que deixe de 
trabalhar e continue nos estudos. 

Esta, Senhores Constituintes, 3. 1~1 
sábia que a Inglaterra acaba de ado
tar, exemplo que deveríamos segmr, 
dentro de nossas realida-des .e poss1b1-
.lida'Cies econômicas. 
·~·O Sr. Aureliano Leite - . Desejo 
acentuar que assinei a emenda de 
V. Ex.", com grande prazer. · 

O SR. GETúLIO MOURA 
Aliás, está subscritâ. por mais de uma 
centena de Srs. Constituintes. 

O Sr. Plínio Barreto SomÇã.o 
ideal para a nossa democracia St!I"Ld. 
retirar essa referência aos pobres. 

. O Sr. Aureliano Leite - Era, 'Ore-
cisamente, o que ia lembrar. -

O SR. GETúLIO MOURA 
Aceitarei, como disse há pouco, qual
quer emenda nesse sentido. 

O Sr. Aureliano Leite - O nobre 
oraüor poderia fazer, na emenda, a 
restrição sugerida pelo Sr. Depul:adc 
Plinio Barreto. 

O SR. GETúLIO MOURA 
Quando apresen-tei a emenda à <tSSl
natura de uma centena de Srs. Cons
tituintes, fi-lo com a presente re<la
ção; de ~neira que alterá-la agora. 
sem prévia consulta a todos êles. seria, 
uma desonestidade. - · 

O Sr. Aureliano Leite - Acredit-o 
que nenhum dos subscritores .ia 
emenda protestaria contra ·O cance-
lamento da re.sttição. · 

O SR. GETúLIO MOURA 
Devo dizer que o Sr. Deputado Deo
dor!l de Mendonça possui emenda 
ma1s ampla, sóbre a matéria, não obs-
tante haver assinado esta. . 

O Sr. Deodoro de Mendonca -
Apresentei-a à Subcomissão. onde foi 
consideraàa prejudicada. Entretanto. 
conforme já acentuei. a V. Ex." vou 
repeti-la em plenário. 

O S..."l't. GETúLIO MOURA 
Acredito que teremos, evidentemente, 
a oportunidade da gratuidade do en
sine em todo o território brasileirJ . 

O SR. PRESIDENTE- Lembro a,) 

nobre OI"a:dor que está .findo o tempo 
de que dispunha. -

O SR. GET(;LIO MOURA 
Sr. Presidente, encerrando minnas 
consi-derações, devo afirmar- à Casa. 
que . há ponto nevrãlgico, no pro;eto; 
e que, quando debatido na Com\Ssii.., 
C~nstitucional, gerou, desde logo, íliDa 
cnse. E' o mandato de seis anos, oa..-a 
o período . presidencial. · · · 

Te_nho ouvido, a cada passo, a 9.11r
. maçao de que conceder seis anos de 
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govêrno ao Presidente ~a Rep~~li:a 
é desvirtuar a democracia, sacrrncsr 
o próprio regime republicano. 

Não penso, Srs. ConstitUintes, des~a 
forma. Desde muito. moço me haru
tuei a ler na imprensa, sobretudo nas 
mensagens de fim de quatriemo. 
aquela desenganada e melanc6Ji:Ja. 
consideração de que o prazo de qu!l. · 
tro anos fôra insuficiente à reali~a
ção de qualquer programa sé:ri.o de 
govêmo. , 

O Sr. Lino Machado -Talvez essa 
afirmativa seja conseqüência natural 
da saudade do poder · ... 

O SR. GETúLIO MOURA 
Não penso como V. Ex.". 

Todos os dias ouço que o Brasil ná.Q 
tem um um plano de eeono.mia, um 
plano de realização de obras, o que 
talvez corra por conta da exiguià:ade 
do pr:azo conr...edi.do ao Presidente da 
Repúlbliea. 

O Sr. Plínio Barreto - E' · defeito 
de · organiza~ãu. Se tivessemos um 
C<lnselho Técnko, com êsse objetivo, 
o ii:lconveniente desapareceria. 

O SR. GETúLIO MO'URA- De a.cõr
do com V. Ex."'. Se já ho~esse a pla.
nificação, seria fácil, em qiiatro anos, 
a realização (lo programa. Mas há 
ourtro asPecto a considerar: não deve
mos ficax no terreno teórico e abstra
to, mas olhar o Brasil ce>m suas Vir
tudes e seus erros. O prime1ro ano -
a!irmam todos, - · é de amlbientação, 
de conhecimento da coisa -púlblica., · é 
para ·tramu' conhecimento com os ha
ml€lls. 

O Sr. José Bon;jácio- Não aPOiado. 
.A.dJm.ite-:se qu;e o candidato,. elei-
to Presi<Iente da República . já 
está bastante ambi-entado. 

o SR. PP..EsiDENTÉ <Fazendo 
soar oo tímpanos) - Peç.o aos IJ.obres. 
Rleipresentantes que não dêm apartes, 
parqwe o tempo do orador está a ter
:mdn;a.r. . 

O SR. GETúLIO MOURA - Os 
'.Pl"Ob1emas que surg.em sáo à!e ta.l.mag
llitude, que o Presidente da ReipÚblica 
iPl"ec.isa à!e algum tempo pa~·.::. inte
grar-se no mecaalismo administrativo. 
O pior de tod<>S é o qOO;rto ano, visto 
com a nossa desed~ão política não 

· !Permite Clampanha. pres:deneia.l tran
quila, no t...orreno e1efvado das idéias; 
tôdas as nossas campanhas degeneram 
em i:Ilsultos, e, sobretudo, visando ao 
Presidente da República. 

o Rr.esidmte da República precisa 
p:elo menos de seis anos, qu;s.tro dos 
quais COCJ.sagrados aQ trabalho. 

O Sr. Monteiro d.e Castro - Pode
mcs opor à pala:v:ra de V. Ex. a a afir- · 
maço do Sr. Artur Bernardes, que 
foi Presidente dia República e afirma. 
senipre que um. Chefe <;!e Estado pode 
rea.lizar gr.ande prcgr.ama. e,m quatTo 
anos. Se não o fizer nêsse período, 
nada fará em prazo maior. 

O SR. GEI'úLIO MOURA - O 
prép:ri.o Sr. Artur Bernardes nada. pô
® realizar no seu periooo preSiden
cial, em virtude dias agitações :políti
cas que se à!es.elll'~.am ao tempo do 
seu govêrno. 

O Sr. Monteiro de Castro - Com 
maior razão, então, o argum~nto deve 
prwalecer. Se o. seu periOid<> presi
dencial foi agitado e S. Ex.a. julga 
que, no prazo de qua.tro anos, pode 
um Presidoente f32ier tudo quanto ti
nha :traçado, oom maior razão deve 
ser acatado o seu argumento. · 

O Sr. Acúrcio. TôrTes - Contra a 
palavra do Sr. Al"tur · Bernard-es, o 
nobre colega poderia lembrar o do 
Sil'. W:asihi'ngton Imis., express;a em 
mensagem d.Ltigi.da ao. CQn.giesso Na
cional, conforme· terei ensejo €m. tem
pqpróprio, de trazer ao conhecimento 
da Assembléia. 

O SR. GETúLIO MOURA - In:vo
carei a êl;.se o:espeito ·o nome tutelar 
da nacionalidade, RUi Barbosa, que, 
qUJand.o re'Visor, subscreveu o projeto 
do Govêrno Provisório da República 
em qu·e co~ignava o :prazo . de seis 
anos paTa a Presidência. Ainda mais: 
recordo a . opinião de Barbalho, ine
gàvelmente o mais alto yomenta.dor d~ 
Carta de 91: o :prazo d-e quatro anos e 
dúbio, de meias m-edidas, de mau go
vênlo. 

Olhemos realisticamente o ·Brasil, 
occce<dendo o :prazo de seis anos ao 
mandato do Presidente da. Repú.'lllica 
sem consideração _pelo atual ocupante 
do cargo. Coloquém.-os a questão aci
ma dos Pairtidos, tendo, apenas, ÇOinO 
orientação. o bem. do Brasil e o super-
rior interê."•e de todos nós; . . 
O S1". Nestor Duarte - Pe-la ar~ 

gumentação· de V. Ex ... , todos os ~e-
skientes da República foram maus, .• 

O SR. GETúLio· MOURA.-' Infe
lizmente, II1Wto poucos foram bons, V. 
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Ex."' ·sabe disso. A questão é pura
mente doutrinária e nês&e ten"eno de
vemos resol-vê-la., sem ;preocupações de 
ordem paxti.dária, a fim de que o Bra
sil lu~e com o nosso trabalho e ·a 
nossa ação, <Muito bem; muito oem. 
palmas. O oradOr é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE: -· T.em a :pa
:ba.v:ra o senhor Carlos Prestes. 

O SR. CARLOS PRESTES (Lê o 
seguinte diScurso): 

O SR. CARLOS PRESTES - Sr. 
Presidente, S:rs. Constituintes: vota
:nos nós, da bancada do P. c. B., 
contra o Projeto de Constituição ora 
em debate. .t<_ssim procedendo, não 
deve, no entànto, ser aquêle nosso 
gesto tomado no sentido de combate, 
de intransigência, de · luta irreconci
liável contra um inimigo ou um obs-

. táculo que se pr::!tenda derrubar. 
Nosso desejo nesta Casa tem sido 
sincero no sentido da colaboração com 
tõdas as correntes e de luta perma
nente contra tõda tendência exclusi
vista. Não tomamos jám.ais posição 

sistemática contra ninguém e se po
demos ser anti alguma coisa, só se
rá anti-fascistas. Lutamosp no en
tanto, por nossas idéia~ e defendere
mos sempre o programa mínimo com 
o qual solicitámos os sufrágios da 
Nação e em razão do qual fomos cer
tamente eleitos. 

Mas se defendemos um programa, 
não pensamos de forma alguma im
pô-lo a quem quer que seja e aqUi. 
nesta Casa, como alhlll'es, havemos 
seml}re de fazer polltiea, polltica ·ie
mocrãtica; o que significa colaborar, 
br:scar· a linha média capaz de har
monizar tõdas as tendências em be
ntiício da maioria da Nação, da so
lução progressista de seus problemas, 
da paz e da tranqüilidade públicas. 

Votámos contra o Projeto por ser 
nc• seu todo e na maioria de seus ca- · 
:pitulos a negação daquilo por que pro..; 
me'"o!mlOS lutar nesta Casa. Em declara-
ção de voto, já dissemos das razões 
fundamentais .de nossa atitude. O 
Projeto, no entanto, foi aprova.:io pelo 
:i;llená.."io d3. Casa e aqui estamos para 
cols.borar, para participar da tarefa 
de melhorá-lo na medida do possível. 
de -espungi-lo em parte, ao menos 
daquilo que se nos afigura incom!lá
tivel com· a Carta Constitucional que 
reclama a. Nação. Errar é dos homens, 

~s . ~re~ütamos no predomínio da 
mteJ.:.genc1a e na fôrça dos argumen.
tos, e ~ceíta~os a premissa de quE: 
todos nos aqm estamos agindo de boa 
fé, dispostos a corrigir erros e a. re
formar nossas opiniões. se nos provr.~ 
rem serem elas prejudiciais ao nesse 
povo, à democracia, ao progresso de 
Brasil. 

Não vamos insistir nas críticas ~~ 

~eitas desta . tr~buna por orad~r~ 
llustres, especialistas e mestres mui
tos dêles em Direito Constituciona~ 
sõbre os defeitos gera:s do Projeto: 

·Estamos em geral de acôrdo com s. 
crítica já feita sôbre a extensão d<J 
Projeto, seus detalhes e minúcias des
necessários, a má distribuição da ma
téria, etc. 

~<:_nsamos, . ta:nbem, que a Consti
tmçao deve limitar-se à. afirmação de 
princípios fundamentais do reg:m<> 
que se adota e não entrar ~::n deta
lhes mais próprios de leis ordiná.ria& 
ou mesmo de regulamentos. -

A grande extensão do Projeto nãG 
significa que trate de novos assunto~ 
importantes, como chegaram a afir
mar alguns de seus defensores. E' 
extenso porque multiplica. exceções, e. 
inúmeras vêzes se põe a limitar, se- · 
não a negar, d:reitos, preceitos e, afir
mações do próprio: Projeto. 

Não se diz nada de prático sôbre c 
reforma agrária, sôbre a maneira de; 
acabar com os restos feudais na agri
cultura, sõbre a necessidade do ensi~ 

no gratuito, sôbre a. gratuidade in
dispensável da Just:ça., sôb:-e. medida~< 
práticas que assegurem o progresso 
do Brasil. 

Concordamos também com aquêles 
que criticam a má. distribuição ~ 
matérias com evidente falta de téc
nica na elaboração da lei. Um meslnC' 
preceito é apreciado em diversos a.rti, 
gos ou distribuído por capítulos diver
sos. Afirma-se aqui para logo se negar 
ou apreciar sôbre novo aspecto o mes
mo conceito mais adiante. 

Quanto ao conteúdo, jã. dissemos o 
essencial em nossa declaração d-e voto. 
Prende-se exageradamente .o Projeto · 
a fórmulas políticas antiquadas. já. 

condenadas pela. nossa experlêncla 
politica, como tentaremos provar ·am- · -
àa hoje no d-ecorrer de meu discurso. 
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Os componentes de nossa bancada, 
· ao defender as emendas que ·<:~.pie

sentaremos, hão de tratar sucessiva
mente de nossas pr'..n.Cipais objeções 

- ao Projeto, especialmente no que tcx.a 
aos direitos do cidadão, particular
mente o de voto, à autonomia muni
cipal, à organização da Justiça, espe
cialmente a Eleitoral e Trabalhista, à 
separação do Estado da Igreja, ensino 
religioso, constituição da fanúl:a, etc. 

Mesmo o preâmbulo exige de nós 
repares, já que constitui evidente coá
ção, inútil e desnecessária, obrigar 
ateus, que os há nesta Assembléia, a 
fazer afirmação em que não podem 
crer~ 

Nossas principais emenãas são re
lativas ao art. 150, para suprimir 
seus números I, II e m e parágrafo 
único, rela.tivo ao voto. Ao art. 159, 
mandamos acrescentar o direito de 
a.silo. 

No art. 164, onde o confronto é 
favorável à. Constituição de 1934, 
quanto ao estabelecimento do direito 
de greve e de associação profis
sional.,· propomos suprimir a parte 
fins.l dos parágrafos 26 e 27, e total
mente o parágrafo 30.' Mandamos 
acrescentar mais o ensino gratuito. 

. O Sr. Mario Brant - Os parágra
fos 1. 0, 2. o e 3. o, do art. 1-64, são 
quase comunistas. 

O SR. CARLOS PRESTES - Não 
nos referimos s.os primeiros parágra
fos, mas ·aos de ·números 26 e 27 -
cuja parte final pedimos suprimir, 
e :parágrafo 30, que desejamos tam
bém ver elliri.nado. 

Quanto aos artigos 122 e 123; rela
tivos à autonomia. e_ organização doo 
territórios, apresentaremos modifica-
ções. · 

No art. 27, que se refere ao nú
mero de deputados, mandamos su
primir os parágrafos. 

Apresentamos também emenda. ao 
Tít~o concernente à organização d-os 
poderes, a ..fim de ser suprimido o 
Senado, se bem que oferecemos subs
titutivo especial sôbre · o assunto, ao 
qual me referirei ainda hoje, se hou
ver tempo. 

. . / - . 

A justiça. gratuita, eleita pelo povo, 
merecerá emenda de nossa _ parte, ~
sim como a propósito do novo con-. 
ceito ~e propriedade, ·visto como não 

é possível que, nos dias em que vive
mos, conti..nui o conceito ãe proprie
dade a ser · obstáculo ao progresso 
d-o BrasiL Precisamos modificar êsse 
=onceito para que a reforma agrária 
já indispensável no Brasil -se pro
cesse dentro da lei e da Constituição. 

Senhores, em discurso anterior, tive 
ooasião de tratar do programa do 
nosso Partido, com que lutamos pela 
solução · pacífica e não revolucioná.rle. 
dos graves problemas Iiacionais desta 
hora. .Referimo-nos, então, à. m
flação e às suas conseqüências desas
trosas sôbre tôdar a economia nacio
nal. Ai acentuamos que SI própria 
inflação constitui por si só o sintoma 
de um organismo abalado, de um or
ganismo doente. 

Tôda a nossa ·estrUtura ecDIIlônlli:Q 
nos 'dias de hoje estala por todos os la
dos e está a exigir refornias pro:furu:las 
que tirem o Bresi1 da miséria, dÓ 
atraso, que diríamos, repetindo Lênine. 
ao se refer.r à Rússia tzarista de 1913 
e 1914, é um atraso :progressivo. 

Senhores, -o atraso de nosso povo, o· 
atr~so do Brasil, é se_m dúvi<ia, dos 
ma1ores no mundo contemporâneo e 
permito-me citar alguns números que 
constam de documentos de. no5so Par
tido, de janeiro dêste .ano . 

Dizia::nos naquela· época, buscando 
justamente as causas dêsse atraso, 
mas constatando previamente êsse 
at:razo: 

"Nosso atraso, dizíamos, se 
acentua cada vez mais, tornando 
mais .sérias as contradições que 

_ ameaçam fazer saltar tôda a nos
sa economia nacional. Nossa in
dústria. secundária, por exe.m
. plo .... " 

_ . Quando digo indústrias secundá
nas, refiro-me às de . tecido e cal- . 
ça.dos; as mais importantes de nossa 
pátria. . 

" . . . não pode crescer por falta 
de merca.do interno, pela preca
riedade dos meios de transporte, 
pela debilidade de nossa indús
tria pesada, peta falta de energiá . 
barata, etc. A pr.oduçã.o de ·.ener
gia elétrica no Brasil não -passa 

- de 65 Kw-h por habitante, segun
do -os últimos dados, enquanto nos 
Estados Unidos· em 1938 já era 
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de 1.160 Kw-h por ha-bitante, isto 
é, quase 18 vêzes · maior. A . de 
ferro guza, 7 vêzes maior; a de 
aço, 11 vêzes maior;· a de car- . 
vão, mais de cem vêzes maior e 
a de cimento, mais de 8 vêzes 
maior. o :uosso trabalhador, tec
nicamente desarmado e enfermo, 
no seu tralbalho de sol a sol, mal 
consegue arrancar da terra uma 
qilinqüagésima parte do que ob
tém o camponês médio norte
americano. :f::sses são alguns in
dices apenas do nosso atraso, da 
gravidade crescente da situação 
da economia nacional que está a 
exigir um ritmo novo e maior na · 
solução de problemas fundamen
tais se queremos ev.ltar o caos, 
a guerra civil, a completa colo
nização do. ];>ais." 

";enhores, há patriotas sinceros que 
se deixam levar pelo entusiasmo e 
proclamam o desenvolvimento e o 
crescimento do progresso em nossa 
pátria. Nos .últimos anos da ditadura, 
que. llO.S dominou por 15 anos, se fa
lava muito em progresso industrial. 
~ falso, senhores. Como haver pro
gresso industrial se não temos, ~ 
verdade, mercado para nossa indús
tria?, Chegou-se mesmo a dizer, par
tindo- de números relativos à expor
tação de tecidos, que o Brasil já era 
um pais industrial. Não é admissi
vel afirmação dessa natureza para 
quem conheça algo de economia; não 
bã pais industrial em que falte jus- · 
tamente a indústria pesada, a side
rúrgica, a de energia carboriifera, pe
trolifera ou, pelo menos, de energia 
elétrica. Já vimos os números ridí
culos de quilowatts-hora · por habi
tante__ do Brasil, em comparação com 
os países realmente avançados. 

Nossa própria indústria de tecidos, 
a mais ·desenvolvida de tôdas, é ri
d!cula, se . a compararmos às mais 
modernas. O tecelão norte-ameri
cano trabalha com 18 a 20 teares; 
o brasileiro, nas nossas míseras fábri
cas, trabalha no- máximo com dois 
ou três. E não faço referência à 
União . Soviética, on.de os operários es
pecializados, em grupos de quatro, 
cuidam até de 160. teares. 

O autor norte-americano Eng. Mor
r.s Llewe:tlyn Cook, que aqui esteve, 
a convite da Coordenação da. Mobi
lização Econômica, publicou um li
vro ..:.... "Brasil on the mareh", onde, 
entre outras observações, alude juS-

tamente à nossa indústria de teci
dàs, para afirmar: 

"0 consumo per capita de pro
dutos téxteis de algodão é multo 
baixo no Brasil, sendo mais 
ou menos um quarto do ~onsumo 
per capita nos Estados Unidos. 
Além do fato de serem os sa.lárlos 
industriais muito baixos, que já. 
por si mesmos tendem a reduzir 
o consumo de todos os artigos ma
nufaturados, é muito alto o preço 
dos produtos téxteis · acabados, o 
que reduz ainda mais o consumo 
interno." 

t::ste, o testemunho de um econo
mista. que realmente estudou e se 
aprofundou na análise de nossa si
tuação industrial. 

Há poucos dias, Senhores, tivemos 
a decepção de. ler, nos jornais desta 
capital, um pretenso memorial apre
sentado pelo General Von Der Beck, 
nos Estados Unidos. Não nos interessa, 
no momento, saber se é ou não verí
dico o memorial, mas os números que 
contém são, sem dúvida, exatos. Pois 
bem, êsses números colocam a nossa 
pátria em situação econômica muito 
inferior à da Argentina. O "Jornal 
do-Comércio" de 15 dêste mês, publl
cou·. a notícia, cujos dados são os se
guintes: "Caminhões e automóveis -
há, na Argentina, 55% e, em todo o 
J:estante da América Latina, apenas 
45%; Carne - a Argentina produz 
56% e os demais países 44%; papel 
de impressão - o consumo, na Ar
gentina, atinge mais de metade de 
todo o consumo do Continente Lati
no Americano, isto é, 55%." E ou
tros números são citados nesse me
morial, cujo objetivo é. alcançar o 
apóio dos Estados Unidos ·para a. 
construção de um arserial naquela 
República. _ . 

Quero ainda ler palavras de pessoa 
insuspeita - porque não se trata de 
comu:riista - divulgadas também pelo 
"Jornal do Comércio", se não me 
eauivoco, transcrevendo úma confe
rência do sr. Armando Vidal. Dizia 
o conferencista: 

"A' muitas pessoas ingênuas quê 
não estão habituadas ~. compul
sar dados da produção dos gran
des países industriais e do co
mércio internacional das grandes 
nações - · não. agradará. falarmos 

• que ainda nos encontramos nu
ma fase de indústria lncipl~nte 
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ou, .como diss(! recentemente o 
Sr. Roberto Simonsen, "a ex:
pansão industrial brasileira esta 
apenas em ·seu inicio". 

Aqui nos dirigimos, porém, a 
pessoas que sabem que a produ
cão do aço nos EE. UU. monta 
ãnualmente a 90 milhões de to
neladas, devendo subi:( ~ 19~2 
a. 1.000 milhões; no Impéno .Bz:.- . 
tânico a· 23 milhões, na Russm 
e. 20 milhões, etc. e que, assim, 
s. futura usina .de Volta Redon_
da com a capacidade de 300 rml 
toneladas de aço, é um modesto 
comêço que será ràpidamente ul
trapassado". Armando Vidai, con
ferência publicada no "Jornal do 
Comércio'\ de 1 de ma;ço de 
1942". - . 

Li estas considerações para acen
ruar nossa opinião, que afirmamos 
zer a única patriótic~. porque ser pa
triota não é mentir nem enganar-se 
~ si mesmo a respeito de um pro
;resso inexistente. 

A verdade é que o Brasil chegou, 
nos dias de hoje, a constituir· um dos 
países mais atrasados do mundo.~ 

No entanto, quais as causas desse 
~traso? · 

Esta a atitude científica do patrio
ta: buscar a causa. Muitos dos pa-. 
tr!.otas em· nosso pais, anos séguidos, 
!nvestigam isso. Fala-se de raça, de 
geografia, do clima, da densidade de
mográfica. Procuram-se explicações 
nara êsse atraso, desde Euclides da 
Cunha com seu célebre livro dividido 
"ilessa parte · em . dois capitules - a 
Terra e o Homem - P. repetido de
(pois pelos que lhe sucederam em 
obras publicitária~ da mesma natu
:!':eza, mas nerihum. encontrando a m• 
eão científica, real, dêsse atraso. 

Quanto à justificação racial, foi 
afastada há poucos anos do debate 
público, porque Eitler, utilí2!ando o 
racismo, deu a estas tendênctas para 
explicações de fenômenos sociais a 
marca definitiva do · nazismo, da 
cllantagem, da preocupação de· en
ganar o povo, ocultando a verdadei
ra causa do atraso e" da miséria .. 

A ·respeito ainda da geografia e do 
clima, .muito se fala aqui em nossa 
?á.tr'..a.. Não são pour.oa os nossos 
sociólogos e economistas, homeM sin
eeros, que buscam a explicação sim
plista do nosso atraso no clima tro
pical, na situação desgmçada · - di
~e:m êles - de nossa. geografia; expli
cação, no entanto, que a todos nós 
patriotas muito devia comover, pois, 
se a. causa. elo nosso retardamento 

está na geografia,- em _nossa situação 
tropical, precisaríamos esperar um 
terremoto para alcançar o progresso 
que todos almejamos. 

Nós marxistas, porém, - encontra
mos outros motivos. Quem nõ-lo diz 
é a ciência social, a única verdadeira 
para nós - o materialismo histórico, 
o materialismo dialético, o marxismo. 
E' a ciência da evolução social que 
nos aponta, com ex~mplos, com a rea
lidade dos próprios dias que atraves
samos, que o adiantamento de cada 
povo ·está, sem dúvida, dependendo de 
-um :::ator fundamental- as condições 
materiais de vida. São as relações de 
produção entre os homens que deter
minam realmente a etapa social de,. 
cada povo. · _ -. 

Senhores: sôbre o assunto seria ne
cessário estender-me, mas prefiro sin
tetizar tudo em páginas esclarecedo
ras do maior conti.-·luador de Marx 
nos dias que vivemos. Refiro-me, na
turalmente, a Stalin, sucessor de Lê
nine, que enriqueceu o marxismo na 
época nova da construção do s~
mo ·na União Soviética, 

Aludindo às condições matertais de 
vida, procurando explicá-las aos ope
rários nos têrmos mais simples, diz 
Stalin: 

"Resta sômente responder a ·esta 
pergunta: Que se entende, do 
ponto de vista do materialismo 
histórico, por "condições da vida 
material da sociedade", quais são 
as que determinam, em última 
instância, a fisionomia da socie- -
dade, suas idéias, suas concepções, 
instituições politicas. etc.? 

Quais são essas "condições de 
vida material da sociedade", quais 

·são seus traço'" característicos? 
};: indubitável due, neste concei

to de "condições de 'vida material 
da . sociedade", entra, antes de 
tudo, a natureza que rodeia a so
ciedade, o meio geográfico, que é 
uma das condições necessárias e 
conStantes da vida material da 
sociedade e que, naturalmente, m-· 
flui no desenvolvimento desta. 
.Qual é o papel do meio geográfico. 
no desenvolvimento da sociedade? 
Não se."l"á, por acaso, o meio geo
gráfico o fator fundamental que 
determina a fisionomia da socie
dade, o cará~er do regime social 
dos homens, a transição de· um · 
regime para outro? 

·O ma.terla.llsmo histórico res
ponde negativamente a essa. per
gtmtâ. 
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O meio geogrãfico é, indiscuti
velmente, uma das condições cons~ 
tantes e necessárias do desenvolVi
mento da sociedade e lnflui,indu
bitàvelmente, nêle, · acelerando-o 
ou amortecendo--o. Mas essa in~ 

fluência não é determinante, um~ / 
vez que as transformações e o 
desenvolvimento da sociedade se 
operam com uma ·rapidez incom
paràvelmente maior do que as que
afetam ·o meio geográfico. No 
transcurso de três' mil anos, a Eu· 
rapa viu desaparecer três regimes 
sociais: o do comunismo primitivo, 
o da escravidão e o do feudalismG, 
-e nà parte oriental da Europa, na. 
U.R.S.S., feneceram quatro. Pois 
bem, durante êsse tempo, as con
dições geogrãficas da Euzopa não 
sofreram mudança alg11Illa, ou se 
sofreram, foi tão leve que a geo
grafia não jrilga que mereça sequer 
registrá-la. E compreende-se qut' 
seja assim. Para que o meio 
geográfico experimente modifica
ções de certa importância, são 
precisos milhões de anos, enquan-
to em algumas centenas ou em um 
par de miL"lares de anos podem 
operar-se, inclusive, mudanças da 
maior importância .no regime so
-cial. 

Daí se depreende que o melo _ 
geográfico não pode ser a cause. 
fundamental, o fator determinan
te do desenvolvimento social, pois, 
como é que o que permanece qua
se invariável através de dezenas 
de ruilhares de· anos vai poder ser 
a causa ·fundamental a que obe
deça o desenvolvimento daquilo 
que, no espaço de algumas cen
tenas de anos, experimenta mu
danças radicais? 

Do mesmo modo, é indubitável 
que o crescimento da população, 
a maior ou menor densidade da. 
população é um fator que também 
é parte do conceito das "condi
ções da vjda da sociedade", uma 
vez que entre· essas condições ma
teriais se conta, como elemento ne
cessário, o homem, e não poderia 
existir a materialidade da vida so
cial sem um determinado mínimc> 
de seres humanos. Não será, acaso, 
o .desenvolvimento da. pQpulação o 
fator cardial que detei.'Illina o ca~ 
ráter do. regime social em que os. 
homens vivem ? · 

O· materialismo ·histórico tam
-bém responde negativamente a. esss. 
per~ta.. 

1!: indiscutível que o crescimento 
da população inflUi no desenvolvi
mento da sociedade, facilitando ou 
entol1Pecendo êsse desenvolvimen
to, mas não pode ser o fator car
dial a que obedece; nem sua. in

fluência pode ter um caráter deter
minante quanto ao desenvolvimen
to social, uma vez que o cresci
mento da população por si só não 
nos oferece a chave para explicar 
por que um dado regime sOCial é 
substituído precisamente por um 
determinado regime· nõvo e não 
por qualquer outro, por que o re-
gime do comunismo primitivo foi 

8Ubstituido precisamente pelo re
gime escravagista, pelo regime 
feudal e êste pelo burguês, e não 
por quaisquer outros. 

Se o crescimento da população 
!õsse o fator determinante do de
senvolvimento social, a .uma maior 
densidade de população teria de 
corresponder forçosamente, na prá
tica, um tipo proporcionalmente 
mais elevado de regime social. Mas. 
na realidade, isso não se verifica.. 
A densidade da população da Chi
na é quatro vêzes maior do que a 
dos Estados Unidos e, apesar disso, 
os Estados Unidos ocupam um lu
gar mais elevado do que a China 
no que se refere ao desenvorvi
mento social, pois enquá'nto na. 
China continua imperando o re
gime semi..:feudal, os Estados Uni
dos há. muito tempo chegaram à 
fase culrnina.nte do desenvolvi
mento do capitalismo. A densidade 
da população da Bélgica é dezenove 
vêzes maior do que a da U.R-.S.S .. 
e, entretanto, a América do Norte 
ultra.passa a Bélgica. no tocante 
ao seu desenvolvimento social 
e a U.R.S.S. leva-lhe de vanta
gem tôda uma . época. histórica. 
pois enquanto que na Bélgica. im
pera c regime ca;pltalista, a U .R. 
s.s. já. liquidou o capitalismo e 
instaurou o regime socialista. 

Daí se depreende que o cresci
mento da população não é nem
pode ser o fator ca.rdia.l do desen
volvimento da sociedade, o !ator de
terminantP. do caráter social, da 
fisionomiá da sociedade. 

a) - Qual é, então, dentro do 
sistema. das condições materiais de 
vida da sociedade, o !ator cardial 
que . determina a. fisionomia da
quela, o caráter do regime social. 
a passagem da sociedade de -um 
regime social para. outro ? 

l!:sse fator é, segundo o materia-
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lismo histórico; o modo de obtenção 
dos meios de vida necessários à 
existência do homem, o modo de 
produção dos bens materiais, do 
alimento, do vestuário, do calça
do, da -habitação, do combustível, 
dos instrumentos de produção, 

etc., necessários para que a socie-
dade possa viver e desenvolver-se. 

Para viver, o homem necessita 
de alimentos, vestuário, calçados, 
habitação, combustível, etc.; para 
obter êsses bens materiais, tem de 
produzi-los e, para poder produzi
los, necessita dispor de meios de 
produção, com ajuda dos quais se 
consegue -o alimento, se fabrica o 
vestuário, o calçado, se constroi 
a habitação, -se obtém o combustí
vel, etc., necessita aprender a pro
duzir êstes instrumentos e a ser
vir-se dêles. 

Instrumentos de produção, com 
a ajuda dos quais se produzem 
os bens materiais e homens que os 
manejam e efetuam a_produção dos 
bens materiais, por terem uma cer
ta experiência produtiva e há
bitos de tra-balho: tais -são os ele
mentos que, em conjunto, formam 
as fôrças produtivas da sociedade. 

Porém as fôrças produtivas não 
são mais do que um dos aspectos 
da produção, ~ dos aspectos do 
modo, de produção, o aspecto que 
·reflete a relação entre o homem 
e os objetos e as fôrças da natu
reza empregadas para a produ
ção dos bens materiais: O outro 
fator da produção, o outro aspec
to do modo de· produção, é ·consti
tuido pelas relações dos homens. 
. uns com outros, dentro ão pro
cesso da produção, pelas relações 
de produção entre os homens. 

Os homens não lutam ~om a 
natureza e não a utilizam nara a 
produção de bens materiais iso
ladamente, desligados uns dos ou
tros, mas juntos, em grupos, em 
sociedades. 

Por isso, a protiução é sempre 
e sob quaisquer con'Ciições uma 
produção social. Ao efetuarem a 
"PI"odução dos bens materiais, os 
homens es~abelecem entre si, den
tro da produção, tais ou quais 
relações mútuas, tais .. ou quais 
relações de produção. Essas re
lações pedem ser relações de co
laboração e ajuda mútua entre 
homens livres de tõda a explora
ção, podem ser relações de domi
mo e subordinação, ou podem ser, 

por último, relações de tipo tran
sitório entre uma forma de Pl"o
dução e outra. Porém, qualquer 
que seja o seu caráter, as relações 
de produção constituem - sempre 
em todos os regimes - um ele
mento tão necessário da produ
ção como as próprias .fôrças pro
dutivas da sociedade. 

"Na produção- diz Marx- os 
homens não atuam sõmente sô
bre a · natureza, mas atuam tam
bém uns sôbre os outros. Não 
podem produzir sem associar-se de 
um certo modo para atuar em 

· comum e estabelecer um inter
câmbio de atividades. Para pro
duzir, os homens contraem de
terminados vinculas e relações, e 
através dêstes vinculas e relações 
sociais, e só através dêles, é como 
sé relacionam com a natureza e 
como se efetua a produçãc" (Karl 
Marx e F. Engels, Obras Com
.pletas, ed. cit., t. V., pág. 429, 
"Trabalho Assalariado e Capi-
tal"). · · · · 

Conseqüentemente, a produção, 
o modo de produção, não abarca 
somente as fôrças produtivas da 
sociedade, mas também as rela
ções de produção entre '()S homens, 
relações que são, portanto, a for
ma em que toma corpo sua unida
de, dentro do processo da pro
dução de bens materiais" <Stalin 
-."Sôbre o Materialismo Dialético 
e o Ma.terialismo Histórico"). 

Desculpem-me os Srs. Representan
tes a extensão da citação, mas é pre
ferivel essa síntese a qualquer outra . 
explanação. 

Chegamos à. conclusão -· e é essa 
também a nossa experiência - de que 
devemos buscar as causas do nosso 
atraso na análise aprofundada das re
lações de produção em nossa pátria. 
E' ai, sem dúvida, que descobriremos· 
as causas do atraso. nacional. Isso 
para a burguesia nos dias de hoje é 
comunismo ·perigoso, . subversivo, é 
querer desmascarar a forma de ex
ploração do trabalho humano no re
gime capitalista. Mas a burguesia, 
quando revolucionária, tinha uma. alta 
consciência da importância dêss~ fa-
tor econômico. Jean Jaurês na· sua, 
monumental obra sôbre a Revolução 
Francesa, revolução bu_-..gueza., refere
se a Barnave, e cita em longa trans
crição um· trabalho do mesmo, escri
to durante a grande revolução do sé
culo xvm, na França, no qual C9-
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mo que ante<:eàe a M:arx. Já naquela 
época explicava Barnave, que o fator 

·fundamental na análise do fenômeno 
social está justamente nas· relações de 
!)roduçã.o. 

Analisa a sociedade francesa daquela 
época e chega a conclusões que são 
quase marxistas sôbre as verdadeiras 
causas da Revolução Francesa': 

Numa )?assagem diz Barnave: 
"Não poderíamos formar uma 

idéia da grande Revolução que 
acaba de agitar a França, c--.nside
rando-a de uma· maneira isolada, 
seuarando-a da história dos im
périos que nos rodeiam e dos sé
culos que nos precederam. Para 
julgar .a sua natureza e conhecer 
suas verdadeiras causas é neces
sário olha.r mais longe, ver o lu
gar que ocupamos em um espa
ço mais extenso. E' contemplan
do o movimento geral que, desde 
o feudalismo a:té os nossos dias, 

, guia os govêrnos europeus para 
que mudem sucessivamen.te de 
forma, que distinguiremos clara
mente o ponto a que chegaanos e 
as causas gerais, que a êle nos le
v'aram. Não resta dúvida. de que 
as revoluções dos govêrnos, como 
todos os fenômenos naturais que 
dependem· das paixãi!s e da von
tade do homem, não podem· sub
meter-se àquelas leis fixas · e 
calculadas que se aplicam aos mo
vimentos da m21téria inanimada; 
oorém, entre esta multidão de cau..: sas cuja influência combinada pro
duz os sucessos políticos, bá al
gumas tão enlaçadas com a natu
reza das coisas, cuja ação cons
tante e regular domina com tanta 
supériori-dade no influxo das cau
sas acidentais, que em certo espa
ço de tempo chegam quase neces
sàriamente a produzir ainda efei
tos. Essas são quase sem;pre as que 
mudam a face das· nações e en
volvem ..JS pequenos acontecimen
tos em seus resultados gerais, pre
param as grandes épccas da his
tória, ao passo que as ca•tsas se
cundárias a que são quase sem:pre 
atribmo.as não fazem mais do que 
<!etermlná.-l'!ls". . 

Senhores, é justamente .a convicção 
profunda que temos, de que depende 
da análise de suas causas a soluçá:> dos 
problemas nacionais, que nos levou a. 
ela.. , 

Procuramos investigar quais as re
lações de produção no Brasil. Sem dll
viàa., o Brasil, como a maJor pa....-re 

do mundo, nos dias de hoje, a. exce
ção da. União Soviética, vlve em regi
me capitalista. E' o slStema prooomi
nante na sociedade atual. Isto quei' 
dizer que o reginie é o de produção de 
mercadorias, de relações monetárias, 
do trabalho assalariado, porque são 
essas as características econômicas do · 
capitalismo. 

Sem dúvida, vivemos no regi
me cápitalista, no entanto, se apro
fundarmos a análise das relações de 
produção em nossa pátria, vamos ve
rificar que na sua !)a.rte mais im
portante, naquela que determina o fa
tor fundamental da economia nacio
nal, as relações de produção não são 
tipicamente capitalistas. As relações 
de produção, principalmente na nossa 
agricultura, são tipicamente pre-capi
talistas. São Telações de regime ante
rior ao capitalismo. Os restos de regi
me escravagista ainda eXistem em 
nossa pátria, e a êles me referi no 
meu último discu.rso. Os restos do feu
dalismo também ainda. estão vivos. 
Por isso, nós comunistas, definimos 
como semi-feudal, o regime social pre
dominante, principalmente em nosso 
campo. 

Ora, senhores, se o Brasil não é · 
pais industrial, se ainda é p-afs agrá
rio; é claro que a economia agrária 
é ainda a predominante em nossa pá
tria. São produtos de exportação-, ma
térias primas e produtos agrícolas que 
determinam a economia nacional, no 
que tem de fundamental. Não é a in
dústria, não é essa indústria de tecidos 
que temos, indústria secundária, que 
possa ser o fator predominante de nos
sa economia. 

O Brasil ainda é um pafs agrário. 
Além disso, a maior pa.rte de nossa 
população, 70% dos brasi!eiros -vivem 
ainda no campo. E em que condições? 
Vivem por acaso em regime capitalis
ta, recebem salário em dinheiro, pelo 
que produzem? As trocas são, de fato, 
monetá..-rias? 

Senhores, nas grandes propriedades· 
brasileiras, ainda não predomina o 
assal:.riado. :e:sté• predomina na eco
nomia agrária brasileira sõmente nas 
regiões açucareiras ein Pernambuco 
ou em Camuos. Já rela.tivamente ao
café, em são Paulo, o regime é de 
meiação. ll: U."ll !'e gim e em que o sa
lário é pago parte em dinheiro, par
te pelo arrendai!lento da terra. . 
· Na verdade, o campônio brasileiro 

não é operário, não é um assalariado, 
nem ideológica e .nem· pràticamente. 
ll: camponês, não recebe salário, é êle 
quem paga o arrendamento da terra 
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com o seu trabalho ou com os urodu
tos que retira da própria terra: Essas 
são as raizes feudais, a que nos refe-
rimos. · 
' · O regime social, predominante na 

maior parte da nossa economia é, re
almente, ainda semi-feudal. _ 

Nêsse assunto, riquíssima é também 
a nossá própria experiência, adquirida . 
no contacto intimo com o sertão bra
sileiro, durante a marcha da Coluna, 
e, posteriormente, no estudo aprofml-
. dado, que vimos fazendo, das relações 
sociais no campo brasileiro. · 

Podemos, ainda, trazer outros' ele
mentos em aPôio da nossa tese, para 
demonstrar como são vivos, ainda, os 
restos feudais em nossa agricultura. 

Quero citar, Senhores, um ilustre 
engenheiro, J. A. Trindade, já fale
cido, que, trabalhando na Diretoria de 
Obras da Inspetoria Federal de Obras 
Contra as Secas, publicou interessante 
trabalho no n.0 II do volume 13 do 
"Boletim" daquêle Serviço, a respei
to dos postos agrícolas criados pela !"e
ferida Inspetoria. E' preciso notar 
que o engenheiro agrõnorn,o Trindade 
não paàe ser taxado ou acoimado de 

-comunista. 
Diz êle: 

"A ·sociedade rural daquele ser
tão divide-se em duas classes: a 
dos grandes proprietários de· terras 
e a dos meeiros. A meação cons
titui para o meeiro apenas um 

expediente para não morrer de 
fome." 

o meeiro, diz aquêle ilustre profis
sional, funciona na grande proprieda
de que seu trabalho explora, como 
"máquina quase gratuita de produ
ção". E mais adiante acrescenta: 

"E' justamente entre os meeiros 
que se acha a massa da população 
que a sêca atira à miséria ou obri
ga a emigrar; o grande proprie
tário, êste resiste .. 

Fica patente que ao Estado 
cumpre àar solo e água, ou apenas 
água, aos meeiros do Nordeste que 

:formam a ·massa da pOpulação 
nacional. " 

:Mas o _ilustre agrônomo que viu e 
sentiu a reallda.de vai mais longe e 
.quase que chega ao programa do 
P. C. B. . 

"Não se compreende o grande 
proprietário nas bacias de irriga
ção dos açudes COJOStruidos com o 
dinheiro do povo, ·a. concorrer, a 
1\!a.sta..r. a tomar o luga.r daqueles 

que constituem a figura potencial 
do flagelado do N ardeste e que re
almente fazem a lavoura da re
gião." 

E' êste, Senhores, o estado de rela
ções semi-feudais - a falta de dinhei
ro, de moeda, nas mãos dos campo
neses. Porque o ~::amponês não rece
be salário. Uma parte de sua produção 
êle entl'ega ao patrão, e a outra, mui
tas vêzes, é obrigado a vender ao 
mesmo patrão, ao mesmo senhor da 
terra, pelo preço que lhe é impôsto . 
Isto acontece também aqui nas ~...zi

nhanças da Capital da República. 
O Sr. Galena Paranhos - Vossa 

Exc-elência tem tôda razão. Ainda 
agora, nossa bancada apresentou emen
da no sentido de que nessa parceria 
o,grícola jamais o trabalhador pagasse 
mais de 20 por cento, pois sabemos 
que realmente, fazem isso a meias. 

O SR. CARLOS PRESTES -
Atualmente, em São Paulo, vai além 
da meação. Para o algodão adotava
se êsse s:stema: ou trinta, quarenta, 
no máximo cinqüenta por cento. Mas 
tenho em mãos contratos para. a la
voura do algodão, em que a taxa a 
pagar ao dono da terra está fixada. 
Jl:ste ano, por exemplo, o alquei.:te de 
algodão contr:;Ltado a 20 arrobas, deu 
35 escassas. Isto quer dizer que o 
lavrador- que trabalhou o ~o inteiro 
tem de entregar mais da metade da
quilo que com seu suor tirou da ter
ra ao dono dó .solo. São contratos Já. 
super,iores ao de meação, devido a 
uma crise, resultante das intempéries. 
o patrão, ao fnvês de adotar uma. 

. percentagen1, já estabelece· uma taxa 
fixa de pagamento. 

Desej:aria, Senhoras, ler, também, 
um artigo publicado por UDl médico, 
o Sr. Cleto Seabra Veloso, há pou
cos dias, no "Diário de Noticias", con
testando aquêles que julgam que o 
Brasil devia e deve, sem dúvida, aju
dar a UNRRA e atender aos apelos 
de Mr. Hoover. · R~fere-se o a.I'Iti-. 
culista, então, a um nivel de vida. 
considerado catastrófico pelo Sr. Her- -
·bert Hoover, para os camponeses e 
para a população européia, e demons
tra como êsse ní'Vel, assim consm- · 
rado para os povos europeus, é muito 
superior ao das nossas massas ru:ra.is • 

Diz êle: 
Sou · nutriciorusta há ma.i& de 

dois lustros. ~o vários livros 
t.rart;a.ndo do problema. - allmenta:r 
brasileiro. Pois bem, jsm.&.is Vi 
tanta. fome no Brasil como agora.~ 



-371-

Vi e estudei a fome no Norte, 
através dos inquéritos de Josué 
de C~tro, Orlando Paraim e Pe
dro Borges; vi e estudei a fome 
no Sul, através do inquéxito de 
Cleto Seabra Veloso; vi e estu
dei a. fome em São Paulo, através 
dos inquéritos · de Paula. Sousa e 
Horácio Davis; vi e estudei a. 
:fome no · Distrito Federal, atra
vés dos inquéri.tos de Helion Pó
voa, Barros Barreto, Castro Bar
reto, Dante Costa, Paula Rodri
gues e outros. Pois bem, jamais 
vi tanta fome no Brasil como 
agora.. 

Mister Hoover, o embaixador 
da alimentação, que nesta hora 
nos visi·ta, descreve a. crise ali
mentar na. Europa. nos seguintes 
têrmos: ração de pão- em França 
- 290 gramas por dia. e por pes
soa; ração de gordura, 20 gra
mas, por dia; ração de aÇúcar, 16 
gramas. . Com relação à. Polõ
:nia, diz que os lacticínios são 
prà.ticameDJte desconhecidos ali e 
que a mortalidade infantil sobe 
u1tima.mente a. 20 por cento. 
Que os casos de tuberculos~ tam
bém aumentam por caus.;. da in
suficiência alimentar. E conclui 
dizendo que a ajuda voluntária 
dos Estados Unidos, de 1939 a 
1945, já atinge a cifra de .....• 
500. 000. 000 de dólares. 

Mister Hoover .não menciona. 
qual a ração de carne e outros 
alimento.s azotado.s, qual a ração 
de verduras e de frutas do euro
peu. No entanto, podemo.s asSe
verar q~e o europeu come · ca!"'le 
àiàriamente, come verduras e 
trutas, dentro do racionamento 
a. que está sujeito. 

Cotejemos, agora, leitores, essa 
situação com a si.tuação alimen.;. 
tar"de milhões - 20 milhões pelo 
menos - de brasileiros. :E:s.ses 
nossos patrícios não sabem o que 
é pão de trigo, nem uma grama 
diária, quanto mais 290. Comem, 
sim, farinha. de mandioca e de 
milho, arroz e feijão,. cujo valor 
nutricional é inferior ao do trigo. 
E isto mesmo em· quantidade nem 
sempre adequada. A gordura que 
us·a.m não obedece ao critério de 
ração diária. mesmo em pequena 
porção, como no caso europeu. 

A banha. de porco, o toucinho, 
~ óleos vee;i!ta.is como o den-

~ 

c.e, o côc·~. figuram na· alimen• 
tação em cotas irrisórias. O açú• 
car que há é a rapadura, ou. en
tão, o açúcar mascavo ou preto, 
e não atinge a cüra de 16 gra
mas por pessoa. Os lacticíniel5 
- leite, queijo, manteiga - ja.
IIia.is figuram na :ração do cam
ponês brasileiro. A carne mais 
usada. nos bons tempos era. char
que, jabá. no Nordeste é o baca
lhau e outros peixes seco.s; e Ulila 
ou duas vezes por semana, a car
ne fresca de vaca, ou de porco, 
ou de carneiro ou de bode, ou de 
ave, ou de caça.. Finalmente. 
as verduras e as· frutas, pelo que 
se conhece ·através do.s inquéritos 
nacióna.is, são os elementoS mais 
deficitários <ia dieta do nosso ho
mem rural e do proletário cita
dino. Via. de regra, essa. gent-e 
não usa tais s.llmentos. 

Restam ainda, a. questão da 
mortalidade infantil, que nos pai
ses europêus, confo:rme disse M:ls
ter Hoover, cifra-se em 20 por 
cer.to, ou melhor 100 mortos em. 
cada mil criança.; ·nascidas vivas; . 
e a questão da tubercu!ose. 

Imagine-se, agora quando Mis• . 
ter Hoover vier a saber, pela oõca. 
do ministro e médico, Sr. Sau.>a. 
Campos, que no Brasil a morta..!· 
dade infantil atinge as cifras as-

.. tronômicas de 200, 300, 400 e até 
500 por mil, perfazendo um obi
tuário de meio milhão de crianças 
tecias os anos! Quando souber que 
temos no Brasil, para mais de 
400 mil tuberculosos, e que <!m 
plena Capital da República mor
rem em média 20 tuberculosos ·por 
dm! . 

Se a fome de milhões de brasi
leiros não tem até hoje desperta
do a atenção dos nossos admin!s
tradores, dos nossos políticc-s, do 
Continente Sul-Americano e co 
resto do mundo civilizado, como 
devera. - não· é porque não exis
ta um problema de fome no Bra· 
sil. ~e problema sempre existiu 
e, agora, assume aspectos de ca
lamidade pública, com tendência. 
a agravar-se. O que acontece é 
que o nosso caipira, o nosso Jeca
Tatu já acostumou-se a sofrer ca
lado, resignado e descrente d~ 
homens públicos do país e de sua 
famigerada política. . 

Por isso mesmo, não é de adm!· 
ra:r que em plena Assembléia Na-
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• 
· cional Constituinte surjam repre-

sentantes do povo afirmando que 
no Brasil não se passa fome. Um 
homem dêsse deveria ser exorci
zado e, a seguir, exilado, como 
exemplo para tantos outros insen
satos que se arvorem em defeuso
re~ da democracia". 

Desejaria argumentar com elemen
tos estranhos ao nosso Partido e ao· 
!narxismo a respeito das causa,s reais 
de nosso atraso e, facilitando, as
sim, essa análise, chegar à conclusão 
de que são justamente os restos feu
dais que determinam o atraso e a 
:lmpossibilldade do progresso de nossa 
Pátria. 

O ilustre publicista argentino, Ber
nardino C. H orne, antigo deputado 
ao Parlamento daquela República., há 
algus anos, referindo-se, em obra 
;de sua autoria, à questão agrária, 
diz e mostra como a situação em 
nossos países é realmente de pr~do

mínic dos grandes senhores da t-erra 
sôbre os lavradores, sôbre os que tra-· 
balham e não recebem salários, mas 
entregam os seus produtos para pa
ga:t o arrendamento da terra. 

Eis o que afirma Bernardino C. 
Borne: 

"Regimes há onc.'lé êles vivem 
uma vida miserável,. isolados e 
.sem defesa alguma. Como o c.J
mércio dos produtos está em po
der de firmas internacionais, es
tas controlam os negócios inter
nos e externos. O frete e o trans
porte também são elevadíssimos, 
de maneira que se pode afirmar 
que o seu trabalho é em pura 
perda. . . . 

Esta causa, unida à sit!.lação de 
instabilidade, . explica o pauue
rismo da classe agrária e a sua 
fuga para as cidades. 

O proletariado rnral. vive à 
margem de tôda a legislação or
gânica protetora. Arrasta· &eus 
passos, cansado e miserável, pelas 
terras que foram de seus antepas
sados. índies, mestiços, crioulos e 
muitos. descendentes de europeus, 
procuram ganhar a vida onde q'l..i.er 
que haja trabalho. E assim vão 
às colheitas de algodão, do açúcar, 
do cacau, da borracha, onde são 
explorados, . recebendo salários 
insignificantes. O álcool, os vicios, 
as enfermidades e a desnutrição 
vão extinguindo-os, como se o me
lhor capital de um pais não fôs
se o valor humano. " 

S·:;nhores, analisando profunmmen
te as relações sociais no campo !Jra
sileiro, chegamos a uma conclusão 
muito interessante: Se compararmos 

. essas relações sociais com as exis
tentes na França, descritas -nas obras 
que se referem às condições do campô
nio e da gente frâncesa nos anos 
que antBcederam à Grande Revolu
ção, veremos que elàs têm singular 
semelhança com as atuais do nosso 
povo.· 

Todos os publicistas, tcxios aqué
les que analisaram a situação da 
França naqueles anos, assinalam essa. 
identidade. 

Vejamos como as decreve K. 
Kautsky, no seu trabalho "A Ques
tão Agrária" onde <:ita palavras de 
La· Bruyêre: · 

u 

"Vimos como o camponês, no 
s€<:ulo XVI, tornou-se vegetari
ano; no século XVII e no XVIII 
êle deixou, em muitas regiões, de 
comer com fartura. E' conhecida 
a.. descrição que ·La Bruyêre fêz, 
cem anos antes da Grande Revo

lução, do campônio . francês: 
"Vêm-se . certos anim.9.is sE-lva
gens, machos . e fêmeas, dispersos · 
pelos campos, magros. lívidos e t.:>
dos queimados do sol, presos à 
terra que êles varejam e revolvem 
com uma teimosia invencível; êles 
têm como que uma voz articulada, . 
e quando se erguem exibem uma 
face humana. De noite, recolhem
se às cavernas, onde vivem de 
pão negro, água e raizes ... " 

Em muitas aldeias, os campone
ses só se alimentavam de repolho 
e de ervas. Massillon, bjspo de 
Clermont-Ferrand, escrevia, em 
1740, a Fleury: "Nossa população 
agrícola vive em uma misérta ter
rível . . . a-maioria caréêe mesmo, 
durante uma boa parte do ano, 
do pão de cevada e de aveia que 
constitui a sua única alimenta
ção". 

Durante os àncs adversos, a si
tuação do camponês era simples
mente terrível, e devida à. esj;erl
lidade crescente do solo, as más 
col.~eitas tornavam-se cada vez 
mas freqüentes. De 1698 a 171;)-; 
a população da França decresce · 
como conseqüência · das crises re
petidas, de 19 para 16 Inilhões.". 

Vemos· como esta situação é se
melhante à do nosso camponês, que 
vive em condições já conhecidas, co-
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mendo mandioca, um pouco de feijão 
ou milho. 

O Sr. Ac:eZmar Rocha - Esta não : 
é a. situação real do Brasil. Conheço 
o interior. 

O SR. CARLOS PRESTES 
Também conheço o interior do Bra
·sil e infelizmen-te a situação é muito 
semelllante. · 

O Sr. Adelmar Rocha - Não se 
passa fome .. 

O SR. CARLOS PF.ESTES · 
Prossigo na leitura de Kautsky: 

"0 govêmo de Luís XV foi mais 
pacífico que o de Luis XIV; os 
gravames causados pela guerra 
foram menores; mas a pressão 
das contribuições :feudais persistiu. 
Estas tornaram-se insuportáveis, 
muitos camponeses fugiram vo
luntàriamente de suas proprieda
des que os acorrentavam à misé
ria, e acharam mais vantajoso 
fazer-se operários assalariados ou 
mesmo mendigos ou ladrões". 

Isto é o êxodo rural, que, nesta 
Casa, já foi ta.ntas vêzes assinalado 
e que não vai absolutamente ser sus
tentado com simples medidas legais, 
ou ·impedindo o serviço militar para 
que os soldados não venl1.am para os 
quartéis nas cidades. O êxodo rural 
é conseqüênciá da miséria do campo, 
das relações sociais pré-capitalistas 
semi-feudais, d::> interior do BrasiL 

E conclui K. Kautsky: 
"Já em 1750 Quesnay declarava 

que uma quarta parte da terra 
própria para a lavoura estava in
culta; pouco antes da Revolução 
Francesa, Artur Young dei:larava 

<!Ue um têrç0 da terra arável 
(mais de 9 milhões de hectares) 
não era cultivada. 

A situação não era em tôdas as 
partes . tão precária como na 
França, onde o poder governa
mental dominava o camponês de 
uma maneira absoluta. e se acha"Va 
ao mesmo tempo, nas mãos de 
uma nobreza de cõrte tão inso
iente como despida de consciên
cia, cúpida e cega. No entanto, 
também na Alemanha a con- · 
dição dos camponeses era miserã
vel, e o abandono · das terras, de 
parte dêles, muito freqüente". 

Senhores, - o quadro pintado p:>r 
A. Ma.thiez sõbre o povo francês, na 
·época, é igualmente semelhante à si
-tua.ção de nosso povo nos dias que 
:atravessamos: 

"Os .camponeses são as bestsa 
de carga desta sociedade. Dizimes., 
censos, · contribuições, corvéias. 
impostos reais, milícia, tôdas as 
contribuições pesam sôbre êles. 
Os pombos e . a caça do senha: 
. destroem impunemente as suas 
colheitas. Vivem em casas de 
chão batido, quase sempre cober
tas de colmo, às vêzes sem cha
miné. Só con.'IJecem a carne nos 
dias de festa e o açúcar, em caso 
de doença. Comparados aos nos
sos camponeses 'de hoje são muito 
mais miseráveis e, no entanto. 
são menos infelizes do que o fo

. ram os seus pais ou do que o são 
os s~us irmãos, os camponeses da 
Itália, da Espanha, da Alemanha., 
da Irlanda ou da Polônia. A fôrça. 
de trabalho e de economia alguns 
têm podido comprar um pedaço 
de terra. ou de prado. A alta dos 
produtos agrícolas :favoreceu o 
inicio de sua libertação. Os mais 
dignos ae lástima são aquêles que 
não conseguiram adquirir um 
pouco de terra. 1l:stes se irritam 
com a partilha dos bens comunais 
pelos senhores, com a supressão 
das pastagens livres e da limpeza 
que lhes rouba os poucos recur
sos que obtinham do comunismo 
primitivo. Numerosos são também 
os jornaleiros que se encontram 
com freqüência sem traballlo e 
que se vêm obrigados a ir de fa
zenda em fazenda à procura de 
trabalho .. Entre êles e a multi'
dão de vagabundos e mendigos 
é difícil traçar um limite. g no seu 
meio que se recruta o exército de 
contrabandistas em luta perpétua __ 
contra os que arrecadam os im
postos, especialmente o impôsto 
sõbre o sal". (A. Math.iez - "La 
Révolution trançaise", tome I, pá.· 
~ 16). 

E' esta a verdade, Srs. Constitu
intes. Conheço o interior do BrasiL 
O pobre camponês teme ó Govêrno. · 
porque êste só lhe aparece com o im
põsto, com a policia ou com o ser
viço militar. Não leva qualquer be-
. neficio, na realidade, para o campô
nio, que vive, às vêzes, anos sem ver 
dinheiro. Isso se dá até mesmo nos 
centros mais civilizados, de economia. 
mais elevada. Em São Paulo, no 
litoral, na zona. da Estrada de Fel'l't) 
Central do Brasil, no noroeste -
.temos cartas, documentos e contra· 
tos de Araçatuba, de Presidente Pru~ 
dente a. Presidente Bernardes - as 
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condições de vida dó nosso campo
nês são as mais trágicas, nos dias de 

. hoje. · 
O Sr. Adelmar Bocha - O que 

não impede que mUitos, em São Pau
lo, se tornem milionários. 

O SR. CARLOS PRESTES - E' 
possívei que entre milhares e milha
res que vivem em estado de pauperis
mo, um ou dois se tomem milioná
rios. Posso citar a V. Ex.a alga-'is
mos muito significativos sôbre o as
sunto. Entraram, no Brasil, milhões 
de imigrantes, notadamente de ita
lianos, que se dirigiram sobretudo 
para São Paulo. Surgiram, sem dú
vida, milionários como Matarazzo e. 
Crespi. Mas quero perguntar a V. 
Ex.a: - Quantas são as proprieda
des agrícolas, italianas, em São Pau
lo? 

O Sr. AdeZmar .Rocha - Milha
res. 

O SR, CARLOS PRESTES -Dos 
dois milhões de italianos entrados no 
Brasil, temos, apenas, um total de 27 
mil proprietários. Quer dizer que 
são 27 mil em milhões e, em sua 
maioria, proprietários de mfuifún
dios, de pequenin<ls lotes de · terra, 
C<lm os quais não podem. realmente, 
alimentar a família. 

Sr. Pre;:;idente, no estudo da per
sistência dessas relações feudais, ape
sar da penetração do capitalismo e 
do imperialismo no Brasil, dessa de
fesa de um regime pré-capitalista, 
dessas relações . sociais ant-eriores à.s 
relaçõeS capitalistas, às relações de sa
lário, às · relações de trocas mon.etã
rias, devemos buscar as causas de 
nosso atrazo. E vamos encontrar a 
explicação disso no monopólio · da 
terra, na propri.edade privada da. terra. 
e na. concentração da propriedade. 

A propriedade da terra, em nos
sa pátria, está concentrada nas mãos. 
de rima minoria. Enquanto na Fran
ça, para uma população idêntica à 
do Brasil, com extensão muitas vê
zes menor do que a do nosso terntó
rio, exiStem pan mais de cinco mi
lhões de proptietãrios, o número de 
proprietários em noss!i pais, segund:> 
o recenseamento de 1940, é de um 
milhão e novecentos e tantos mil. 

Esta, em verdil.de, é uma situação 
realmente catastrófica. Alem disso, .a. 
maior parte dessas propriedades; as 
mais úteis, as mais próximas dos 
centros de consumQ e das vias de co
municação, está nas mãos de uma 

minoria que mal atinge a algumas
centenas de milhares . 

A êsse respeito, vou ler algumas 
conclusões extraídas do recenseamen-· 
to de 1940, que bem definem o ca-· 
rãter semi-colonial de nossa econo
mia: 

1) - Dos 41.574.894 habitantes' do 
~rasil 28.432.831, ou sejam · 68,39%-
VlVem no campo. _ 

2) - Dêstes, 9.166.825 constituem 
a população ativa, de 10 anos e mais. 
na. lavoura e peeuá.tia, isro é, as pes
soas diretamente ligadas à. produção 
agro-pecuária. Representam elas 
67,40% de tôda a população. ativa do 
Brasil, de 10 anos e mais, e 32,24% 
de sua população rural. 

3) - Para. 9 .166. 825 de pessoas que 
têm ocupação ativa na agricUltura e 
pecuária, existem apenas 1.903.85& 
propriedades rurais (a França, com 
uma popUlação igual a do Brasll e 
uma superfície· mUito menor, possui 
5. 000. 000 de propriedades) . 

Admitindo que cada proprietário 
tenha apenas uma única propriedade 
(nãc raro tem mais de uma), chega
mos à. conc'I:U.são de que são proprie
tários sõment.e 20,8% dos .que labu
tam na agricUltura e pecuária, ou. 
6,7% dos . moradores do campo, ou 
ainda, 4,6% dos habitantes do :Brasil. 

4) - A área total das proprieda
des agrícolas - 197.626.914 hectare& 
- representa apenas 23,2% da su
perfície do território nacional. 

Isto significa que grande parte dês
te continua ainda despovoado. 
· 5) - A área cultivada do Brasil -
12.921.000 hectares - (62,8% da qus.I 
se encontra em São Paulo, Minas e 
Rio Grande do Sul) não ultrapassa 
6,5% da área total das propriedades 
rurais, ou '1,5% do território brasi
leiro. 

Isto significa que a maior parte de
las permanece inexplorada, consti
tuindo autênticos latüúndios. 

6) .- A área cultivada COlll milho .. 
café. e algodão (os dois últimos pro
dutos tfpicos de exportação) , repre- , 
senta 56% de tôda a área cultivada 
no Brasil. Se incluirmos o feijão, ar
roz. mandioca e cana de açucar, a 
percentagem sóbe a 90%. 

Isto signiiica que a nossa econo:... 
mia agrária repousa .lla exploração 
extensiva de uns poucos produtos, d~s 
quais os mais in:):'ortantes, o café. Et 
o algodão, se destinam à expQl'taçã.o. 
:S:stes se acham r .. ualmeote em pleoa 
crise. 
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'l') Vistos os dados gerais, vejamos a situação em cada Estado: 

ESTADOS 

% do :número de pro
prietários rurais sõbre 
o número de habitan
tes ativos (10 anos e 
mais na agricultura e 
pecuária)· 

o/o da 2.rea cultivada S6-
bre a área das pro
priedades agrícolas · 

Acre ........ "' ......... ' ....... 
Amazonas .................. 
Pará ....................... -
Maranhão .............. 
Pia ui ........................ 
Ceará ............. ' ...... 
R. G. do Norte ........ 
Paraiba ................... 
Pernambuco ............... 
Alagoas ..................... 
Sergipe ............................ 
Bahia ........................ 
Minas Gerais ............... 
Espírito Santo ...... o ...... 

Rio de Janeiro .......... 
São Paulo .................... 
Paraná .......................... 
Santa Catarina .......... 
R. G. do Sul ........... 
Goiás .......................... 
Mato Grosso ............ 

8) - Uma vez comprovado que os 
sem terra no Brasil constituem imen
sa legião, vejamos como se disi;ribui 
a propriedade rural entre os . que a 
possuem. 

O Censo de 1940 revela-os seguintes 
Jatos bem expressivos: 

a) Mais ou menos 18% dos proprie~ 
tários possuem 2/3 da área total das 
propriedades rurais, ou em números 
absolutos: uns 340.000 proprietários, 
isto é, apenas 3,7% de todos os que 
labutam na terra, ou seja, um pouco 
mais de 1% dos habitantes do cam
po, são donos de 2/3 da· área total das 
propriedades agrícolas. 

Isto significa que a terra no Brasil 
é de Jato monopolizada por uma mi-
noria afortunada. _ 

b) Há no Brasil cêrca de 1. 000 pro
priedades com mais da 10.000 hecta
·res e o que é mais espantoso, 60 pro
priedades com mais de 100.000 hec
tares. Isto faz com que apenas 60 

14 
32 
31 

16 
18 
16 
16 
18 
13 
26 
21 
17 
20 
14 
16 
21 
32 
36 
26 
12 

0,16 
0,13 
0,65 
2,1 
1,0 
3,8 
7,8 
9,5 

14,9 
13,3 
11,9 
4,2 
8,9 

17,1 
18,9 
20,6 
9,9 
7.1 
6,5 
1,2 
0,4 

proprietários sejam donos de 6. 000. 00<'1' 
hectares, ou seja, 3,2% da área total
das propriedades rurais. 

c) E:n contraposição, certos Esta._: 
do;o há em que grande parte dos pe
quenos proprietários possuem parce
las fnfimas de terra, tornando a sua 
exploração absolutamente :mt1-econ0-
mica. 

.U;sim, por exemplo, têm menos de 
5 hectares: 81,5% de tõdas as pro
priedades do Maranhão; 54,3% da& 
de Sergipe; 44% das de Alagoas; 4:1% 
das de Pernambuco: 28% das do Ama
zonas e do Pará.; 23 % das de Pa.ra!ba 
e 18 % das do Estado do Rio ~ Rio
Grande do Norte. 

O Sr. Galena Paranhos - V. Ex.• 
deve lembrar também que a maioria 
dessas terras está ·-empobrecida pela
perda de humus. 

O SR. CARLOS ·PRESTES - Es
tão empobrecidas pela erosão. pel& 
brutalidade de sua exploração, pela.s-
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próprias condições semi-feudais, ·da 
nossa agricultura. O camponês não 
-está prêso à terra que, no Brasil, é 
motivo de especulação. As fazendas 
avançam. E' a célebre marcha para 
4:> Oeste, que vai deixan-do. à retaguar
da grandes extensões de terras aban
donadas e impróprias para a cultura, 
·as quais exigirão novos recursos, no
vos trabalhos, adubos e- lavra muito 
mais profunda, a fim de poderem ser 
reconquistadas para a agricultura. 

à) analisando-se a distribuição das 
propriedades, segundo · a escala de 
:áreas, verificamos que a concentra- · 
ção da propriedade no Brasil é maior 
<io que em qualquer outro pais do 
mundo. 

De todo o exposto, só cabe uma con-
clusão: sem uma redistribuição da 

propriedade latifundiária, ou em têr
·mos mais precisos; sem uma verda
:deii-a reforma agrária, não é possí
vel debelar grande parte dos males 
. .que nos afligem, entre os quais me
recem citação: 

a) produção a,gricola baixissima, 
rotineira, pouco diversificada e de 
-todo insuficiente para as necessida
.des de· consumo das nossas popula
ções; 

b) condições precárias de existên-· 
da no campo, no que .concerne à ali
'mentaçã.o, vestuáriq, habitação, s.aúde 
e educação; 

c> fraca densidade demográfica 
-(4,8 habitantes por Km2); 

d) · falta de mercado interno para 
~s nossas indústrias; . 

e> situação a!litiva de nossos trans
l)ortes; em que se congregam de um 
1ado, o estado deplorável dos equipa
ementas, obsoletos, gastos e super
'trabalhados, e de outro a falta do que 
·transportar. 

A respeito de concentração da pro
priedade, . poderemos citar diversos 
autores. Aguinaldo Costa, sôbre Per
nambuco, depois de aludir a um qua-
1iro da distribuição da terra, diz com 
a simplicidade dos números, que, na 
'2ana da Mata, "o latifúndio é uma 
realidade palpável, l)rincipalmente na 
região maiS fértil, isto é. no litoral e 
~ta. onde apenas 0,9% da popula
ção é proprietária." 

Com alguns dados numéricos que 
trazemos a respeito de São Paulo, ve
"!DOS que, de 52% do número total 
das propriedades menoreS, somente 
.0.4% da á.rea total estão ~ posse 

de pequenos proprietários, enquanto; 
por outro lado, apenas l/4% do nú
mero total de propriedades represen
eam grandes fazendas de mais de mil 
nectares, possUindo em conjunto 20"ro 
da área total. · 

O mesmo se passa em Minas Gerais. 
Com execeção apenas da parte ~ 
lonial do Rio Grande do Sul, Sants. 
Catarina. e Paraná, é êsse c quadro de 
todo o Brasil. 

Os mesmos apontamentos de Agu!
naldo Costa para uma relforma agrária, 
a respeito da distr1buição de terras 
em Minas Gerais, esclarecem ~ se
guinte: 

-"92,7% da população não pos-
suem qualquer propriedade sujeita. 
ao impõsto territorial". 

Essa, a situação do Estado de Mi
nas. O mesmo se dá também na vi
zinha~a ~a.:.s . grandes cidades, pois 
não se diga que· os latifúr.L\iios só exis
tem em ·Mato Grosso, Goiás e Ama
zonas. Nos .arredores de São Paulo, 
por exemplo, num círculo -de 60k., to
mando-se ali como centro ..a Praça da. 
Sé, diz. o agrônomo José Cálil, ao . es-
tudar o assunto: .. 

. . 
"A . Região Agrícola da capital 

de São Paulo é constituída pela. 
sua própria zona rural e mais dos 
seguintes municípios circunvizi-· 
nhos: Cotia, Guarulhos, Itapece
rica,' Juqueri, Franco da Rocha. 
Santo André e S. Bernardo. Essa. 
região forma um grande circulo 
que partindo da praça da Sé atinge 
em seu raio máximo cêrca de 60 
quilômetros .Aí se . desenvolve a ati
vidade de mais de 20.000 peque
nos produtores, atividade essa que 
se caracteriza pela sua. extraordi
nária diversidaee de culturas e 
sistemas de trabalho, de produ
ção, de organização, de rendimen
to, de distribuição, etc: 

O problema <la terra e sua dis
tribuição estão na ordem do dia. 
Realmente, sua importância · é 
transcendental, especiiümente 
quando se trata de texrafo existen
tes nas proximidades àe grandes 
centros consumidores. 

Nos lugares que apontáJnos, 
existe um total de 10.834 proprie
dades rurais, correspondendo . a 
106.896,07 a.Iqueirespa~ Pre
dominli., · pois, a grande proprie
dade. Apenas 1,5% possui mais da 
metade da área total (59,94%). 
E 43;40% de pequenos proprletá-
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rios possuem apenas 15,61 das 
áreas. 

11:sse fato apresenta uma impor
tância capital; sobretudo quando 
se considera que aquela área, sub~ 
dividida em pequenas xácaras de 
10 alqueires, represe:1taria mais 
de 7 mil xácaras para o abaste;.: 
cimento da capital. Para melhor 
compreender-se a necessidade da 
instalação de · pequenas proprie
dades nos arredores da capital 
basta dizer que apenas 13. 500 
alqueires estão sendo cultivados, o 
que representa tão sõmente 12,62% 
da área total das propriedades 
existentes na região". 

Senhores, e essa grande· proprie
-dade, é o latifúndio que de'fermina o 
atraso .da nossa agricultüra. Sabeis 

-o que é êsse. atraso; é a agricultura da 
-en..xada, agricultura semelhante à do 
Egito dos Faraós, da qual não . pode
mos sair porque é impossível, é impra
ticável a aplicação da técnica agrí:
<:ola~ enquanto existir essa massa de 
milhões de operãrios sem trabalho. 
Os agrônomos bem intencionados pro
-curam a solução do problema na téc
nica, mas, como aplicá-la? Para que 
adquirir a maquinária se o dono . da 
terra pode fazer a colheita sem em
pregar um centavo do. seu cãpital? E 
ésse ·capital vai ser utilizado em ou
tras atividades: no comércio, na espe
culação de compra e venda de ter
ras, no açambarcamento . de produtos, 
na grilagem. O capital é levado para 
a usura, para os barracões dentro 'do 
latifúndio, mas, jámais, para a --téc
nica agrícola . 
· Os fazend<!iros de nessa Pátria cos
tumam, em n(}me da agricultur$1, re
correr ao crédito do Banco do B!-asil; 
mas êsse destina-se à indústria dv ca
fé, ao beneficiamento, não à sua la
voura. Assim, o dinh-eiro tirado do 
Banco ·do Brasil, é aplicado, real
mente, em outros fins, que não o da 
melhoria da técni<:a agrícola. 

O Sr. JaZes Machado·- O Banco 
do Brasil apenas empregou 359 mil 
contos na exploração agrícola .. 
· O SR. CARLOS PRESTES - E' 

muito pouco. O crédito agrário é in
dispensável no Brasil. Os que que
re:::l, realmente, cultivar .a terra são 
prejudicados pelos maiores proprietá
rios, pelos mais fort-es que, agindo em 
nome da agricultura, conseguem cré
dito no Banco do Brasil e v§.o empre
gá-lo em outras atividades, jamais, 

repito, na melhoria da técnica agrí-
cola. -

O Sr. Adelmar Rocha - A cultura 
do café em Sãc Paulo não tem siml
lar no mundo. 

O SR. CARLOS PRESTES - A 
cultura de café, em São Paulo, é feita 
por processos semi-feudais. As relações 
de trabalho entre fazendeiros e cam
P<?nes~s são semi-feudais, insisto em 
afl.I1na-lo. O· camponês é contratado 
e paga arrendamento do pedaco de 

·ter:-:t de que tira, com seu trabalho 
nos cafesais e com sua atividade, maiS 
tarde, na colheita, o indispensável para 
comer. 

Gomes Carmo, num artigo do "Jor
nal do Comércio" ·de 28 de dezembro 
de 1941, referindo-se ao atraso da 
nossa agricultura, teve ocasião de 
dizer: . 

"Ford não podia avaliar o que 
seja no Brasil um trabalhador de 
enxada; o nosso enxadeiro não 
tem tipo parelho nos EE. UU. e 
mesmo alhures; um ploughman 
(arador) em confronto com o nosso 
enxadeiro e até mesmo com o·nosso 
sitiante é um gentleman, um dou
tor bem pôsto". 

Ducan Aikman, publicista que pa-
correu a América Latina, examinou 
profundamente as causas do atraso de 
nossa agricultura, referindo-se com 
ac~rto à impossibilidade do desenvol
vimento da técnica agrícola, enquan
to a terra continuar nas mãos de 
uma minoria e existirem, portanto, 
êsses milhões de brasileiros miseráveis, 
êsses camponeses sem terra, que pre
cisam viver em alguma parte e vão 
trabalhar, de fato, de graça nas gran
des propriedades. Diz êle, em "The 
All-American Front", pág. 50: ·. 

· "Numa economia em qu~ abunda 
a oferta de trabalho barato, não 
tem sentido o emprego de má--. ' 
quinas para executar tarefas que 
as mãos podem levar a efeito sem 
elas." 

Senhores, já me referi ao problema 
do crédito e não V<Ju insistir sôbre 
êle. 

A verdade é que o latifúndio, as re
lações pré-capitàlistas determin!am, 
como conseqüência mais séria para.. a 
riqueza · nacional, a.. destruição das 
riquezas naturais. As matas são des
truídas sistemAticamente. A falta de 
fixação do homem à. terra pela pequena 
propriedade, a. exploração, a _a.gricul.; 
tura ligada ao comércio de expo.."'tação, 
orientado pelos · grandes bancos es-
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sucessivo para o . interior trazendó 
o aniquilamento da riqueza nacional, 
pela devastação das florestas, pela di- · 
minuição das próprias fontes e dos 
cursos dágua, como foi muito bem 
apreciado e analisado por Alberto 
Tôrres, especialmente numa frase 
de "As Fontes da Vida no Brasil": 

"0 problema do reflorestamento, 
o .da restauração das fontes na
turais e o da conservação e distri
buição das águas, são, em nosso 
país, problemas fundamentais, ex
traordinários, mais importantes 
·qué o da viação comum, e muitís
simo mais do que o· das estradas 
de ferro". 

Estamos inteiramente de acôrdo, 
porque reconhecemos que isso leva à 
destruição do nosso solo" Exportamos 
a riqueza nacional por ninharias, co
mo acontece ·em referência -ao café, 
ao algodão, etc., e - conforme, -;c 
tiver ocasião, ainda hoje, hei de de
monstrar, - sem a compensação de
vida, sem a troca de produtos que ve
nham enriquecer a economia brasi
leira .. 

Senhores, o latüundio, essas rela
ções semi-feudais no campo, essa dis
seminação do homem nas grandes 
propriedades, constituem & causa fun
damental dos dejicits de nossas es
tradas de ferro - doença crônica, 
doença que não é determinada pela 
incapacidade dos seus dirigentes, en
genheiros cultos, administradores ca
pazes e )lomens honestos, os qua1s, 
no entanto, não consegtiem livrar-se 
dos deficits permanentes, dos deficits 
eternos. 

/ Tocou em um ponto sensível o en-
genheiro José Batista Pereira quan
do, no VI Congresso Nacional de Es
tradas de Rodagem, teve ocasião dé 
dizer: 

"Temos também estudado com 
algum detalhe o problema eco
nômico das nossas estradas de 
ferro, especialmente da rede rio
grandense (do Sul), e chegamos 
à convicção de que o seu maiO>. 
mal- é a desproporção entre o 
tráfego e ·a extensão da rêde, em 
outras palavras, a baixa renda. 
quilométrica. de linha". 

O problema crônico dos de!icits de 
nossas estradas de ferro é conseqüên
Cia da falta de proporções entre sua. 
extensão e o valor da produção trans
portada. A culpa principal correspon
de aqui ao latüúndio. As estradas de 

ferro atravessam milhares de quilôme'"' 
tros de terras inaproveitadas, ·avara
mente conservadas pelos proprietário& 
na expectativa de bons negócios futu
ros. Como conseqüência, a marcha 
para o interior, cada vêz a maiore::> 
distâncias dos centros consumidores, 
de ·todos aquêles que buscam um pe
daço de terrà ·para trabalhal". O pro
blema brasileiro não é de marcha 
para o . Oeste, mas de 1.1tilização eco
nômica de tôdas as terras que já são 
servidas por estradas de ferro. Só 
assim estas terão um transporte qui
lométrico capaz de ~onõmica utili-
zação da via permanente. · · 

·Senhores, depois dessa análise CJ.Ue 
tive de fazer, a traços breves e de 
ma.neira tão rápida, chego à conclu
são de que está no latüúndio, na má 
distribuição . da propriedade territo
rial, no monopólio da terra, a causa 
fundamental do atraso, da miséria. e 
da ignorância de nosso povo. · 

A necessidade da reforma agrária. 
já foi compreendida em nosso Con
tinente. Vem sendo feita no MéxicO> 
graças· ao Art. 27 da Constituição de 
1917. 

A :reforma agrária já teve inicio na. 
Colômbia. no :i?araguái e no Chile. 
Na Argentina, dela também se tra
tou. · Há poucos anos, Alfredo Palá
cios ap:resentava a respeito no Par
lamento um projeto, ainda cheio de 
defeitos, mas sem dúvida um passo 
que ainda não foi dado ein nossa. ~ 
tria, porque não saímos dessas tim1-
das experiências de colonização de 
que, na verdade, -nada resultou até 
hoje, a nã.o ser a colonização de três 
Estados meridionais com emigrantes 
estrangeiros. 

E agora, nos dias de hoje, ao as
sumir o govêrno da República Argen
tina, Peron fala, clara e categôrica
mente, na necessidade de uma refor
ma agrária para resolver os proble
mas fundamentais no país. 

Diz êle no seu discurso de posse: 
... 4 política agrária pode resu

mir-se ne-ste conceito que, reite
radamente, tenhó ex~.;sto: "A ter
ra não de-ve ser -:zm bem de ren
da, mas sim um "bem de traba
lho", Co grifo é nosso - L. C. 
Prestes), porque só assim poder
se-á justüicar moralmente que· 
um elemento da natureza, que não 
foi criado pelo homem, possa sub
meter-se à. apropriação particular. 



O trabalho tudo dignifica e con
verte, em aceitáveis, costumes e 
normas juridicas que de outro 
modo resultariam abusivas. Para 

· cor.seguir essa finalidade que não 
pode ser atingida . de golpe mas 
sim escalonadamente, se hâ de 
procurar que os organismos do 
Estado dêem terra a todos aquê
les que a queiram trabalhar, para , 
que, ademais, nenhum filho de 
xacareiro se veja obrigado a 
abandonar os campos fugindo da 
mis,éria e deixando-se atrair pe
las luzes enganosas das cidades, 
onde a luta é áspera e às vêzes 
sem as compens.1ções espirituais 
que proporciona c trabalho rude, 
porém agradável e são, do cam
ponês, quando ceu trabalho não 
está submetido a um salário mi
sérrimo ou a uma produção insu
ficiente. A terra proporcionada 
pelo Estado deve ser terra barata, 
isto é, ajustada a seu valor pro
dutivo e não a um valor elevado 
por uma especulação determinada 
pela procura incessante das mul
tidões espoliadas, sempre dispos
tas a sacrificar as condições de 
vida própria e dos seus no afã 
de encontrar um sitio onde le
vantar seu rancho. Só assim po
deremos fazer de · nossa agricul
tura; uma indústria estável e con
verter nosso campo em um mundo 
cheio de fé e de otimismo. Au
mentar o n'Úlllero dos proprietá
rios é o melhor caminho para au-

-mentar o n'Úlllero dos satisfeitos; 
e, acentuamos bem, que não é 
éste o momento de tratar do ár
-duo problema do~ latifúndios e 
dos minifúndios. Limito-me a. 
lançar o princípio, que há de ins
pirar minha atúação, de que a 
terra hâ de ser instrumento de 
trabalho e não de renda". 

Perón desenvqlve sua . tese para 
<:oncluir reafirmando que a terra pl·e
cisa passar, realmente, às mãos aos 
que a trabalham, isto é, à pequena 
propriedade, ao pequeno proprietário, 
à.quêle que· se torne dono da terra em 
que vai mourejar. 

O Sr. M:ário Brant ....:.... Nesse caso, 
V. Ex. e. se declarou contrário ao sis
tema dos kolkozes. 

O SR. CARLOS PRESTES -
Exatamente, e o motivo é não ser a 
época ainda propicia á· coletivização. 
Esta só' é possível em sociedade 1Il.'ll~.o 

mais desenvolvida industrialmente. Só 
poderemos convencer o camponês, 
cuja ideologia é individualista e q•1e 
deseja ter sua economia indepen<i~r.
te, só poderemos convencê-lo da van
tagem da coletivização através da 
experiência do cooperativismo e com 
o auxílio do Esta-do, fornecendo-lhe 
maquinária e tratores. E o Brasil 
não está em condições de fazer lSso 
ainda. A União Soviética alcançou a 
coletivizaçáo, porque ela realment.e 
pôs à disposição dos camponeses tra
tores e máquinas agrícolas, prestan
do-lhes auxilio técnico e estimulando 
durante muitos anos o cooperativis
mo. 

Os camponeses compreenderam, na 
prática, que no sistema dos kolkozes 
teriam de chegar a nível de vida mais 
alto que utilizando a sua peque'l<J. 
economia individual. Nós, marxista<;, 
não temos ilusão alguma a res~f.to 

da pequena propriedade; sabemos que 
esta leva, inevitàvelmente, à ·hipoteca, 
à exploração dos trabalhadores e, 
conseqüentemente, à miséria dêstes. 

Mas não se pode passar em nosl!õa 
pátria da fase de atraso em que se 
encontra para a coletivização, sem 
essa etapa intermédia da pequena pro
priedade, sem atender a êsse desejo, a 
essa aspiração das · -grandes massas 
camponeses. 

Porisso, somos democratas, porque 
desejamos atender às aspirações das 
massas e da grande maioria dos cam
poneses, que não visam a coletivizl:.
çáo nem mesmo ainda a nacionaliZa
ção da terra. O camponês quer ser 
dono de um pedaço de terra para 
trabalhar independentemente, na hora 
que bem entender, na época que achar 
mais conveniente e vender livrem~nf.e. 
os produtos que dali tirar graças .a.o 
seu esfôrço, ao seu trabalho e colll'J 
resultado de sua economia indeoen
dente. 

O Sr. Aureliano Leite - Quais a:;· 
emendas que V. Ex." pràticamente 
apresenta ao projeto, para comgir 
todos êsses males? · 

O SR. CARLOS PRESTES -
Chegarei lá. 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex •• 
está quase no fim do tempo e .:únda 
não chegou ... 

O SR. C~LOS PRESTES 
O pronto progresso d8. URSS foi al-
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eançado através da divisão dé terra, 
em 1917. Os camponeses, realmente, 
se apropriaram da terra ... 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se 
sôbre a Mesa um requerimento de 
prorrogação da sessão por meia hnrà. 

Os Srs. Representantes que estive
rem de acõrdo com o mesmo queir;,.m 
levantar-se. <Pausa.) 

Aprovado. 
O Sr. Galeno Paranhos -v. fux.a 

não acha que as cooperativas rurais, 
de produção e consumo, são úteis aos 
pequ!'!nos agricultores, principalmr.nte 
para evitar os intermediários? . 

O SR. CAP..LOS PRESTES -
As cooperativas de produção serão 
estimuladas, criando-se a pequena 
propriedade em nossa Pátria. ·Ao pe
queno proprietário será indispensável 
o auxilio técnico, o fornecimento de . 
semente, o crédito barato, se possível 
gratuito, para as cooperativas. · 

Senhores, nos dias de hoje; as re
formas agrárias na Europa, princ.i<P~l
mente no oriente europeu, têm · sido 

. mcrementadas; e quero ler uma no
tícia sõbre a · experiência que está 
sendo posta em prática na Alema-

. ~'!a, na Prússia Oriental. O jorna
lista norte-americano Norman Me 
Donald, que esteve lá, em contacto 
com os camponeses, naquela zona 
justamente dos latifúndios dos jun
kers, dos generais da Wermarcht, 
d!sse: 

"Dentro dessa propriedade !>..avia 
uma aldeia, onde viviam UllS 4'50 
trabalhadores. Aju.ntam€!lto típico, 
coisa que há no norte germâni
co, cem casas de· tijolos, baixas, 
e cercadas de olmos muito altos. 
O prefeito do lugar, camponês ru
de e fichado como comunista des
de 1923, eJaplicou ao jornalista co
mo fizera a divisão dessas terxas 
confiscadas. Primeiro, nomeou. um 
"comité" incumbido de registrar 
os nomes de todos que qUisessem o 
seu quinhão. Raríssim-os foram os 
que não quiseram. Operou-se, en
tão, c levantamento lio latifúndio 
e estabeleceu-se a seguir um 
plano. :t::ste consistia em dividir-se 
o total em lotes de 50 a 62 hecta
res, conforme a qualidade da área. 

Cada lote recebeu um número e 
o mapa foi exibido ao público du
rante três dias. Depois, convocou
se uma reunião geral, discutiu-se 
o servil;o e processaram-se os a.jus-

tamentos de acôrdo com as su-ges
tões dos camponeses pres-entes.· 
T\Ldo aprovado não só pelos inte
ressados, como pelas .autorid:a.des 

. chegou o dia da festa. A popula: 
ção aglomerou-se na Casa Gran
de, ouvindo-se d.iscursos. Tocou 
uma banda de música. Imposto 
o silêncio, cada c~nês tirou 
um papelzinho de dentro de um 
chapéu transformado em llnla, 
papelzinho que indicava um nú
mero, correspo:tiiente a um lote, 
gravado no. ma.pa". 

~a, a <:Uvisão que o nosso cam:po
nes também deseja, divisão indispen
sável, na verdade, para que possamos 
dar um passo -para adiante rio ca.mi.
r.ho do progresso. A verdade é que 
a situação das massas calll(pOnesas é 
insuportá';el, de maneira que o pro
blema será resolvido de qualqua" for-
ma. · 

Já em 1934, o Sr. Teixeira de Frei
tas alarmava-se com a situação eco
nômica do nosso pais. Em conferência. 
que então pronunciou, teve ocasião de 
dizer: · 

"Mas, senhores, ou a Nação des
perta para a plena consciência des
ta tremenda diátese que lhe mina. 
·surdamente as. fontes de vida e lhe 
destrói aos poucos os liames de sua. 
unidade, ou os momentos calami
tosos não tardarão a chegar. 
Quem semeia ventos colhe tem
pestades ... O mal-estar v3.! ganhan
do tõdas as camadas sociais e, 
mesmo que não se saiba o que se 
deve corrigir, vai-se implantando 
-em t 'dos os espíritos a convicção 
de que é. preciso um grande abalo, 
uma radical mudança dé" rumo na. 
vida nacional. Uma tentativa fi
zemos, cautelosa, prudente, con
servadora, e nada se conseguiu. E 
todos vão concluir que tudo conti
nuou tão mal quanto antes porque 
a medicina não foi bastante enér
gica. M:;o.s então essa terapêutica 
de choque há de tender a direções 
novas, além do que, pela· sua. vio-

- lência, romperá o estado. de equi
. líbrio em que social e politicamen
te nos mantivemos até agora, e 
fará surdir de improviso as · !Or
ças ocultas que o~ 'nossos erros es
tão inconscientemente acumulando. 
E um impulso de dissociação ln
sopitável nos surpreenderá., visan
do afastar a ordem atual, pro
curando ·os a.ntipodos da. estrutu
ração Vigente, na simplista. preo-
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cupação das tentativas empirlcas. 
Se a ordem at_ual está fundada po
liticamente na grande uni-dade bra
sileira e socialmente na- organi
zação capitalista, mais provável 
será que a subversão se oriente na 
destruição das duas condicionantes 
fundamentais da organização vi
gente. E quem poderá prever· o 
caos que daí resultará? Quem po
derá avaliar, numa solução brusca 
de continuidade, até onde chegará 
o entrechoque das fôrças elemen
tares desencadeadas de todos os 
quadrantes sociais, no seio de uma 
comunidade já tão combalida nas 
suas energias vitais? 

Esta prefiguração é de fazer tre
mer. :e de causar horror". · (Pág. 
703.) 

.................................. 
"As gambiarras de nossa falsa 

civilização nos ocultam aos olhos 
a. intimidade do quadro de misé
ria, de sofrimento e de revolta, que, 
mesmo em nossas capitais, essa 
situação mantém e agrava. E na · 
vida interior, êsse doloroso espe
táculo· de milhões de criaturas em
brutecidas, vergadas ao · nêso de 
morbldezas incontáveis, sem U."!l 
ampare, sem um confôrto, viven
do em pocilgas segundo o mais 
bai."<:o teor de vida imaginável, e 
-trabalhando de sol a sol para co
lhêr um · misero salário que mal 
:J?es ma_ta a fome,. ta!. a inferiorida
ae do alimento utilizado, êsse espe
táculo já. não fere a sensibilidade 
embotada, porque nisso tudo ve
mos _o quadro normal da vida 
campesina no Brasil, algo como 
que uma fatalidade cósmica contra 
a qual nada há que fazer, nada 
vale tentar. 
~se é o fadário dos homens do 

campo - gado para o trabalho, 
para a exploração e para o so
frimento. -se assim sempre foi, 
que assim continue sempre a ser, 

· pois que tudo isto, de tão velllo e 
de tão imutável na ordem natu
ral das coisas, parece estar tam
bém na ordem providencial, que 
nos deu complacente e amiga essa 
infindável teoria de servos da 
gleba para sustentar os "brasi
leiros", os homens privileg'..ados 
das metrópoles, os que fazem a 
"civilização" do Brasil. E conti
nuemos a tratar as coisas e a gente 
da "roça'' com a superior indi.fe-

rença que a sua distância e o seu 
atraso nos mereceram até hoje e 
como o pedirem as nossas imedia
tas e tão exigentes necessidades~ 
pouco se nos dando, por exemplo, 
que a lavoura cafeeira produza 
penosamente ao pêso de exorbi
tantes impostos e mantendo em 
exploração sob o engôdo dos preços 
artificialmente elevados, velhas 
plantações em zonas que vantajo
samente se podei-iam dedicar a 
outras culturas, nem tão pouco. 
que essa produção haja sido tôda. 
ela beneficiada e transportada, e 
que afinal se tenha tornado pre
ciso destruí-la na quantidade as
sombrosa de 30. 000. 000 de sacas, 
sem atende::: ao doloroso prejü1zo· 
da economia mundial, e em de
trimento, afinal, da própria eco
nomia brasi.leira como prêmio e 
estimulo aos países cafeicultores
nossos concorrentes ... " (págs. 
706-707) "Revista Brasileira de 
Estatística". 

Instituto Brasileiro de Geografi~ 
e Estatistica - Ano IV - Outu
bro-Dezembro de 1943 -- N.0 16) . 

De então para cá, a situação só tem 
se agravado e exige cada vez mais 
remédios urgentes e vigorosos. Cabe 
a nós encontra::: solução legal,. 
constitudonal, armar constitucional
mente o Govêmo para que, de fato, 
fique em condições de reso1ver o pr<r
blema. sem maiores dif.Wuldades. E 
foi isto, justamentt;, o que não eiliCon
tramos no projeto de Const.ituição. 
Julgamos imprescindível a providên
cia, para evitar o caos, a guerra ci
vil, porque o progresso do pais não 
pode ser barra.do pof!'juma classe d<r
minante, senhora da terra, proprietá
ria das maiores extensões do nosso
solo, e que não admite · essa divisão, 
indispensável aos próprios grandes 
proi>rietáríos, os quaiS já sentem a.s 
conseqüências dessa miséria, dêsse 
atra.So e dessa ignorância. 

Foi por isSo, Senhores, que oferece
mos algumas emendas, as mais m<r
destas, pro<:uran.-do justüicá-las com 
a axgum.entação até sgora desenvol
vida. 

Outras referem-se aos parágrafos 21. 
do artigo 159, e 4. o do artigo 164; 
ambos tratam do conceito de proprie
dade. O conceit.o de propriedade, co
mo atualmente está. na. Constituição .. 

_é, a.inda, obstáculo terrível para qual-
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-t~uer reforma. agrária, reforma cons
titucional como a que defendemos 
Zlêste momento. As emendas que pro
.pomos substituem a redação dêsses 
·parágrafos por outra. Quanto ao § 21, 
~o artigo 159, sugerimos esta: 

"E' garantido o direito de pro- , 
prie<l.ade, desde _que ~o seja_ exer
Cido contra o mteresse social ou 
coletivo ou quando anule, na prá
tica., as liberda.:ies indi"Vté!.ua.is pro
clama..::iJas nesta Constituição ou 
ameacem a segurança nacional". 

Ai nos referimos mais aos "trusts" 
-e· ca;rtéis, aos bancos estrangeiros; 
.quanto aos direitos elementares, sa
bemos que nas grandes propriedades 
os direitos dos cidadãos não Gão abso
lutamente respeitad{)S. Na mruoria das 
·nossas grandes propriedades, os di
reitos dos proprietários são superiores 
.a todos os direitos de seus trabalha
dores aos mais elementares direitos 
dos ékladãos, que vivem sujeitos ao 
.chicote do capataz, ao regime- orut.al 
.dos :-estes do feudalismo. 

E quanto ao § 4." do ~· 164: -
"(aliás, êsse e o § 21 do artlgo 159, por 
tratarem do mesmo assunto, talvez 
possam se:r reün.i.dos em redação con
junta): 

"0 direito de propriedade e seu 
uso serão condicionados ao bem 
estar social, de modo que per
mitam a justa distribuição dêles 
com iguais oportunida-des para 
todos." 

·o Senhor Nestor Duarte - Com a 
-emenda. de V. Ex.o., poderá ser su
llresso o artigo. 

O SR.. CARLOS PRESTES - Não 
pode ser supresso, porque aqui se 
trata do direito de propriedadE'. 

Propomos, ainda, modiiiçar-se o § 
17 do art. 164, dando-se-lhe a seguinte 
:redação: 

"A lei facilitará a fixação do 
homem no campo, tom.a..ndo as 
medidás · necessãrias para o fra
cionamento dos latifúndios, parn 
o desenvolvimento. das pequenas 
propriédades, para a criação de 
novos centros de ·população agrí
cola, com as terras e as águas que 
lhes sejam illdispensâveis para o 
fomento da agricultura. e paTa 
evitar a ·destrUição dos elementos 
naturalS e os danos que a proprie
dade possa sofrer ·em. prejuizo da. 
socieQ.ade-." 

Em relação ao § 18 do mesmo artàg;, 
164, sugerimos redigir-se assim: · 

"As terras aproveitáveis para 
exploração agrícola ou pecUária, 
não utilizadas, nas zonas de ma.ior 
densidade demográfica e à mar
gem das estradas de ferro e de 
rodagem, bem. como as terras be.
neficiadas por obras públicas e as 
grandes prQJPrl.e<l.ades mal utiliZa
das ou abandonadas, pássarão ao 
Estado, mediante lei especial, para 
que, da mesma sorte que as terras 
devolutas, sejam distribuídas, gra
tuitamente, aos camponeses sem 
terras." 

Ao § 22 do .artigo 164, a..ditamo::; 
emenda, a respeito de justiça gratuita 
para os camponeses, nos contratos de 
arrendamento e outras relações com 
os proprietários da terra. 

o Sr. Galeno Pa.ra.nnos - A simples 
distribuição das terras não resolve o 
·problema. A questão dos latifúnm05 
é, justamente, a das terras não explo
radas econômicamente. Quer dizer: o 
proprietário dêsses t:ratos de terra. 
uma vez que as explore intensamente. 
está atendendo às necessidades sociaiS. 

O Sr. Nestor Dua.rte - E', exata
. mente, o que diz a emenda. 

O SR. CARL"OS PRESTES- Te
mos de partir da distribuição· da te...-ra. 
uara que sejam criadas e est!.mul~ 
às pequenas propriedades, por mei.<í 
do cooperativismo e do crédito barato. 
ajudadas pelo Estado, para que a. 
agricultura se possa desenvolver no 
Brasil. 

O Sr. Galeno Pa.ra:n:hos - A medida 
é anti-econômica. 

' 
O SR.. CARLOS PRESTES - Se

nhores: o progresso do Brasil exige 
que seja mO>dificado o conceito de 
propriedade monopolistica da. terra. . 

;J;: a miséria da grande massa ca-m- . 
ponesa sem terras que determin.s. a 
miséria da renda nacional e, conse
qüentemente, da renda pública. A 
medida que o mundo avança, aUlilell.
tam, necessàriamente, as despesas pú
blicas com instru.ção, saúde, defesa na
cional, estra-das, obras públicas, etc. 

O aumento do m~o interno 6 
in.disPeDSãvel para que possa real
mente desenvolver-se a indústria na-
cional. . 

Nesse sentido, Sr. Presidente •. pre
tendia fazer algumas considerações a 
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respeito do que tem havido de pre
cá.lio no desenvolvimento de nossa 
economia industrial. 

Citarei, então, o Sr. Roberto Si- " 
· monsen, que se refere ao aviltamento 

progressivo ou continuz"do de nossa 
moeda, conseqüência, ainda, da,.grande 
propriedade, conseqüência também da 
monocultura e da exploração de deter
minados produtos, ligadas aos grandes 
ba,nqueiros estrangeiros. ~ o que diz 
S. S."' à pág. 37, de seu trabalho "A 
indústria em face da Economia Na .. 
cionál". 

Não há dúvida que o fator· es
sencial no encarecimento dos produ
tos de importação e na elevação con
tinuada do custo da vida está no 
aviltamento de nossa moeda. ·Mas, 
a que é devid:o êsse aviltamento?"' 
A política econômica de coloniza
ção do país adotado pelos latifun

diá.r'ios e seus sócios os grandes in
dustriais nacionais ligados aos ban-

cos estrangeiros - tôda a nossa po
litica econômica foi e é orientada 
visando o comércio com o exterior 
e êste está .illltekamente nas mãos 
dos bancos estrangeiros. A linha 

seguida consiste em diminuir, ca.da 
vez mais, o valor ouro dos produtos 
exportados, de ·maneira a aumentar, 
cada vez mais, a diferença entre o 

que efetivamente recebemos e o que, 
em troca, entregamos: Esta política 

de aviltam-ento da moeda, de inflação 
continuada, é a que interessa aos in-

. dustriais que ganham fortunas, prin
cipalmente quando, proibidas as gu-e
ves opexárias, podem manter salários 
de fome e retardar um reajusta
mento econômico inevitável. Feito o 
reajustamento econômico, uma nova 
!baixa da moeda nacional se sucede, 
e assim continuadamente. 

Senhores, são os reajustamentos 
repetidos, as baixas sucessivas da 
nossa moeda, a · que o Sr. . Roberto 
Simonsen se refere, que geram ::> avil
:tamento continuado da nossa moeda; 
!PQrque, se hoje estamos em infla.
çs.o, ela é todo um processo na vida 
-econômica· nacional. Os expOirtadores 
querem . preço papel cada vez maior 
para os seus produtos, determinando a 

·queda do câmbio, a baixa do cruzeiro, 
e es5a baixa do cruzeiro detemiina o 
encarecimento da vida no País. O rea
justamento se dará, mais dia menos 
dia, ·e, dado o reajustamento, volta 
o 'fazendeiro a exigir novos preços. 

Agora mesmo dá-se novo reajusta
mento no interior de São Paulo, au
mentam inevitàvelmente salários ru
_rais ou fogem os trabalhadores para à 
cidade. A falta de braços no interior 
do Estado exige a 8Jlta dos salários 
tanto nas fazendas de· café como nas 
plantações de algodão. O que leva os 
fazendeiros a já pedirem novos. e mais 
altos preços para . produtos de ex
portação. 

Como conseguir,· porém, melhores 
preços, quando êles dependem do mer
cado internacional? A solução é bai
xar o câmbio, passar o dólar de 20 pa
ra 25, 30 ou 40 cruzeiros, precipitando 
assim um!ll nova fase de inflação. 

Senhores, sõbre o assunto, organiz§1 
um quadro em oue está suficiente
mente analisado- êsse aviltamento 
continuado de nossa ~oeda. 

Tomemos o valor ·da tonelada im
portada correspondente ao da tone
lada exportada. Veremos que no 
Brasil, em 1926, o valor médio da 
tonelada exportada era, em libras, 
50.73, e, em 1940, .baixou ·para 9.88, 
enquanto qu~ a tonelada importada 
baixava de 16.16 para 7.02. Quer 
dizer, se comprávamos, em 192ôl~ 

com uma tonelada exportada, 3.14 
toneladas, comprávamos, em 1940, so

mente 1.41. 

Em 1938, com o valor de uma to
nelada exportada, só foi possível ad
quirir 1,27 toneladas de mercadorias 
estrangeiras, em vez das 3,14, de 
1926, ou mesmo das 3,00, de 1929. 
Prejuízo, portanto, de 59 %, relati
vamente a 1929. O trabalho nacional 
está sendo delapidado crescentemen
te, · a terra esgotada e, em troca, 
torna-se cada vez mais difícil a 
substituição da aparelhagem, a com
pra de adubos,. etc. Um exemplo 
prático: A máquina que nos -custava. 
L 500, em 1929, podia ser adquirida 
em troca da exportação de 11,5 to
nel8Jdas de nossa exportação, en
quanto, em 1938, a mesma máquina. 
·cujo preço já tenha sido reduzido à 
metade, L 250, só pode ser comprada. 
em troca da exportação de . 27,2 to
neladas de nossa produção. ~ 

E' a ·desvalorização continuada, é o 
disoerdicio, a entrega da riqueza de 

·· _nosso solo, de nosso trabalho, por 
val"Ores cada vez menores. Portanto, 
a dep:reciação completa de nosso tra
balho, o empobrecimento, a pauperi" 
zação do Pais, en:fim, de tôda fortu.na. 
nacional. . ·-
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Eis, completo, o quaAiro a que fiz referência: 

I -I Toneladas impor- Valor médio de Valor médio de 
1 tadas com• o va-

tonelada '""'"'.I .!<..nos 1 lor corresponden- tonelada impor-
I t.e de uma. tone-/lada exportada ta.<:La. em t tada em E 

l 
1926 I 3.14 50 .. 73 I 16.16 

I . l 

27 I 2.91 I 
41.99 I 14.43 

l i 28 3.02 46.95 15.53 • 

! 1-
. 

29 3.06 43.32 14.18 

I • I 1930 2.63 - 28.91 l!LOO 
I 

-

\ 
31 2.75 22.16 . 8.00 

32 3.44 22.44: I !5.5!2 

I -\ . l ( 33 2.62 18.'13 7.15 

34 2.52 16.13 ! 6.-H 

I I 1935 I 1.89 lUIS 6.32 
! 
I - I 35 1.92 12.57 6.~ 
' 
I 

. . 

I 37 1.613 12.00 7.73 

38 1.27 9.14. l 7.17 

3!1 1.37 8.92 I 6.52 
I 

~ 

\ 
1.41 9.88 I 7.02 

- . 

Mas, Senhores, devemos, ainda, t-er politico de uma minoria. Essa é a. rea
o1hos para ver e sinceridade para. cem- lids.de nacional, e é ·a realidade (l.e-sde 
:fessa.r as conseqüências do monopólio o Império, em que predominavam os ~:::e
da terra, que assegura o predo>::únl.o nhores de escravos, e, depois, .:iurant~ 
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tOda República, em que a clas;;e do
minante tem sido e é ~edsamen;.e a. 
dos grande~ proprietários da terra.. 

Nêsse sentido, foi notável a. cora~m 
eom que o nobre Deputado Sr. Alio
mar Baloeei.ro, cujo nome pronuncio 
com respeito e a.dmL-ração, há. ;:>ouoos 
dias, nesta. Casa, assinalou justamen
te isso. Disse ê!e: 

"Representantes de uma elite, 
saida das classes beneficiárias pela. 
situação atual. Se se fizer um in
quéri•to a. respeito da. composiçW> 
social e profissional desta. Assem
bléia, verificaremos que todos nós, 
ou pelo menos nossos parentes, 

· saímos das classes agrárias, que 
se têm libertado sempre do paga
mento de únpostos, que . então 

·passam a. recair sempre .fuela
mente sôbre o proletariado. 

Devem.CJs confessar que somos 
fiéis a uma tradição velha; mas 
por outro lado, devemos reagir, e 
então, impregnarmo-nos dos p!"in
cipios de moral politica, cump.rin-

. do o nosso dever 1~1, consciente e 
· deliberadamente, antes que nô-lo 

exijam. Não esperemos que a. 
revolução social ba·ta. às nos;;as 
portas, se podemos conjurá-la, 
matando 3. fonte de ressentimen
tos, de inquietações, de desgostos, 
de recalques, que há no .:o:açáo 
do povo brasileiro." 

. Refere-se S. E.."." jUSitamente a ~a. 
minoria, que é, sem dúvida, a :ninvria. 
prevalente na classe dominante. Jnnto 
a. essa minoria hoje já existem g':"an
des industriais, alguns dêles d~sli
gados_ da. propriedade da terra. M'ls, 
na verdade, a maioria -dos nossos 
grandes industriais também estão li
gados à. propriedade da terra, ·porque 
são os antigos fazendeiros, que em
pregaram recursos na indústria. In
dustriais que em nossa pátria este
jam mais livres dessas ligações com 
a grande propriedade, s(!mente no Rio 
Grande do Sul. 

E' que a indústria no Rio Grande 
do Sul teve origem diferente; seu in
dustrial <le hoje foi em geral o arte
são de ontem que enriqueceu na zona. 
colonial. 

E sõbre o mesmo assunto 'desejava 
citar páginas de Bemardin<l Horne a 
respeito da in.fluênda nefasta dêsses 
grandes proprietários, comb classe que 
!mpede, que procura barrar o progr~-
so do pais. · 

., A estância e o latifúndio dão · 
origem à formação de uma classe 

' 

de grandes proprietários rurais, 
que governa o pais e que consti
tui uma barreira intransponivel 
para a subdivisão da terra e para 
a formação de uma classe agrá
ria baseada nessa subdivisão, que 
é o caminho seguido por outras 
nações, transformadas, devido a 
essa organização, em gran<les e 
progressistas potências. · 

E. Eeheverria denunciava, em 
plena ditadura, em 1848, o estado 
<le pobreza e de servidão e!lf que 
vivia o proprietário rural, que ha
via sido saqueado pelas classes 
governantes. "Proclamou-se a 
igualdade - acre~centava - e 
reina a. mais espant0'$a desigual
dade; gritou-se liberdade e ela só 
tem . existido para um certo nú
mero; ditaram-se leis e estas só 
têm protegido ao poderoso. Para 
o pobre não há. leis, nem justiça, 
nem direitos individuais, mas vio'
lência, perseguições injustas". 
("Política Agrária y Regulación 
Económica". ·B. C. Horne - Ed. 
Losada B. Aires - pg. 54.) 

E, mais adiante~ à pá.g. 55: 
"Sarmiento, em "Facundo", des

creve em palavras exatas a situa
ção de nossa campanha naque!es 
anos. Diz: "Imaginai uma exten
são de duas mil léguas quadradas, 
tõdas povoadas, mas colocadas as 
!JOpulações a quatro léguas de dis
·tância uma de outra, a oito lé
guas, às vêzes, e as mais próxi
mas a duas. ~- sociedade desa
pareceu completamente; só resta 
a fam.ilia feudal, isolada, recon
centraca." (Op. cit. > • 

E' o monopólio da terra que gera as 
oligarquias estaduais e municipais, que 
anula. na prática. a democracia c a 
própria autonomia municipal. Vive
mos os do povo sob o predomínio dos 
coronéis, chefes e cbefetes, senhores de 
baraço e de cutelo. 

A solução pacífica, legal, com;titu
. cional, é possivel. E quando a afirma

mos, repetúnos palavras de Lênine. 
A muitos parece que os comunistas, 

os marxistas, têm mania da violência. 
E' o contrário. Ninguém mais do que 
nós sabe e conhece as conseqüêncl3S 
da violência para os trabalhadores, para 
as grandes massas populares. S~<>. os 
trabal.~dores, são os homens do p~vo 
que vão morrer nas barricadas ou ~;o
frer no fundo dos cárceres. Não são 
nem 'os generais golpistas, nem os po, 
llticos demagogqs: é o povo. 
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'Não somes, pomnto, pela violê~<:ia. 
A violência aparece como conseqaea
cia da violência da classe dominante .. 
É ao que estamos assistindo ainda ncs 
dias de hoje, porque enquanto o Par
tido Comunista procura lutar pela. so-

. lução pacifica dos problemas ·~'leiO-. 
nais - e continua a lutar por essa. 

, solução, extend-e!fdo a mão. aos go
vernantes e a todos os part1dos poli
ticos nara que se unam na busca des
sa soiuçãQ pacífica - a. resposta que 
recebemos são os fu.silamentos err. 
praça pública são .as brutalidades nos 
cárceres porkiais. A violência não é 

·indispensável para ~s e, ~empre ~ue 
é possível encontrar soluçao paciflCa, 
lutamos por ela. 

Lênine, ·no artigo escrito justamente 
um mês antes da revolução de outu
bro mostrava às classes· dominantes e 
ao povo russo que ainda existia a pos
sibilidade - mas a última, dizia êle 
- de solução pacifica dos problemas 
da revolução democrática burguesa. 
que devia completa!:-se no ~aís par& 
iniciar-se a revoluçao socialista. 

Eis. o que diz Lênine: · 
"Diante da democracia da Rús· 

sia, diante dos Soviets, diante dos 
partidos social-revolucionários e 
mencheviques, abre-se noje a pos
ISibi!ida-de -que dá raríssrmas ve-

. zes na história das revoluções, de 
assegurar, dentro do têr:mo assi
naLa.do. sem' novos adiamentos, a 
convocacão da Assembléia Consti
tuinte, á possibilidade de salvar o 
pais do perigo duma catástrofe mi
litar e econômica., a possibilidade 
de assegurar o iensenvolvimento 
pacifico àa revolução 

Se ·os SoViets .assumirem hoje, 
integral e exclusivamente, a. res-

.. ponsabilidade do Poder do Estado . 
·para pôr em prática o programa, 
que deixamos traçado, terão as
segurado não só o apoio das nove 
décimas partes da população da 
Rússia, da classe operãria e da 
imensa maioria dos camponeses, 
como também/contarão, além dis
so, com o maior fervor revolucio
nário do exército e . da maioria do 
povo, sem o qual é impossivel ven
cer na luta contra a !ome e a. 
guerra. 

·-:- Hoje nem s.e poderia !alar de 
fazer resistência. aos Soviets se 
ês+...es, por sua parte, não vacllas
sem. Nã.o haverá. tuna ~6 classe 

que se atreva a sublevar'-se con
tra êles; e os proprietários rurais 
e capitafu!ta~ doutrinados pelos 
ensinamentos do golpe de Korni
lov, cederão pacificamente o Po-
4er, tão lego o exijam os Soviets • 
em forma de ultimato. Para 
vencer a resistência dos capitalis
tas contra o programa dos Soviets, 
bastará fazer com que os operá
rios e camponeses vigiem.. os ex-

. ploradores e adotem contra os re
calcitrantes medidas tais como, 
por exemplo, a confiscação de to
dos os bens, combinada com um. 
breve período de cárcere. 

P...ssumindo o Poder, os Soviets 
poderiam assegurar hoje mesmo 
- e o mais provável é que seja 
esta sua última oportunidade -
o desenvolvimento pacífico da re
volução, a possibilidade de que o 
povo · eleja pacificamente seus 
deputados, a. luta pacífica dos par
tidos dentro dos Soviets, a con
tradição prática dias programas 

. dos diversos partidos, a passagem 
pacifica dQ poder das mão~ de um 
partido às mão de outro. 

Se se deixar passar êste ensejo, 
os rumos que a revolução vem 
seguindo, desde o movimento de 
20 de abril até o golpe de Korni
lov, demonstram que é inevitável 
a mais encarniçada guerra civil 
entre a burguesia e o proletariado. 

A catástrofe, irremissível, acele
rará essa guerra civil que, julgan
do por todos os dados e razões 
acessíveis à. inteligêncm humana, 
terminará forçosamente .com o 
triunfo completo da classe operá
ria, apoiada pelos camponeses po
bres, para a realização do :progra-. 
ma aqui exposto. Porém esta 
guerra civil pode;: ser muito dura. 
e muito sangrenta, pode custar a 
\'ida tie dezenas de roUbares de 
latifundiários, capitalistas e ofi
ciais que simpatiZam com êles. O 
proletariado não retrocederá dian
te de nenhum sacrifício para sal
var a revolução, a qual não é pos
sive1, senão . aplicando o progra
ma que aqui deixamos traçado. 
Entretanto se os Soviets se deci
dissem a aproveitar esta. última. 
ocasião para imprimir à revolução 
um rumo pacifico, o proletariado 
os · apoiaria. com tOdas as suas 
fõrcas". (Lênine - O'bras Eseogi
dai ....:.. Tomo m, págs. 1~-133. 
Eãicior.es rn lenguas estrangera.:; 
- Moscou - 1943.) 
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Mas além do latifúndio, dificulta 
também e impede o nosso desenvol
vimento econômico a dmr..inação do 
capital estrangeiro.. Alér..1 de semi
feudal é também semi-colonial o nosso 
pais. 

Estradas de ferro, portos, serviços 
públicos dos mais importantes, está. 
tudo nas mãos dos grandes banquei
ros estrangeiros, direta ou indireta
mente. A penetração do capital es
trangeiro "explora e especula com o 
nosso atraso", como afirma com jus
teza Bernardino Home: 

"As terras, os recursos naturais, 
suas enormes riquezas, as estradas 
de ferro, os serviços públicos,. as 
vias de comunicação e . de trans
porte, o comércio e, enfim, tôda 
a atividade econômica dessas jo
vens nações, passa ao poder de 
grandes emprêsas capitalistas que 
dominam tôda a sua vida .. Explo
ra-se e especula-se com o atraso. 
Não se deseja a subdivisão das 

. terras, nem se povoam as mes
mas com imigrantes, a não ser 
de forma precária. Não há. a 
preocupação de levantar · o nível 
de vida nem de cultura dos poros. 
Isso constituit1a um perigo, pois 
daria lugar à formação de uma 
consciência própria, como a que 
conduziu à independência. 

Nessa situação, em gràus dife
rentes, encontram-se as nações do 
novo mundo no século XX. Suas 
economias, apoiadas quase exclu
sivamente na produção agro-pe
cuária, não têm uma base sólida, 
uma vez que a. terra continua em 
mãos de uma minoria que . a 
açambarcou, há tempos, e não 
se formou um,a classe produtora 
próspera, educada, independente. 
P....lgumas leis dêstes últlmos anos 
·e os movimentos que os campone
ses vêm realizando permitem 
abrigar a esperança de que, com 

· o despertar de sua consciência, 
um novo período se iniciará. 

O atraso em que têm vivido, a 
falta de associação e a despreo

. cupação de todos, fazem com que 
não saiam da prostração em que 
se: encontram. · 

Nestes, podemos distinguir vá
rias situações, que nos diversos 
países são mais ou menos. aná
logas. Por um lado, os campone
ses que têm a propriedade de suas 
terras, cuja percentagem é mini
ma; por outro lado, os Q.'Je ar-

rendam a terra ou a exploram 
de acôrdo com um contrato de 
parceria, paga..."ldo a sua utiliza- . 
ção com uma percentagem dos 
produtos. · 

A situação de todos êsses cam
poneses, em geral, é pouco prós
pera". (Política AgTária e Regu
lacion Economica - Bernardino 
C. H orne - Editorial Lesada -
Buenos Aires - pág. 47) . 

lt o imperialismo que explora im
piedosamente os povos dos paises po-

-tencia.lmente ricos mas na verdada 
a.inüa atrasados e cada vez mais 
atras2.dos. Sua ação é no fundamen
tai prejudicial à economia. nacional, 
ao progresso, já que. deforma segun
do seus interêsses os ·rumos da eco
nomia nacional. Os lucros, sempre 
exagerados, ou são envia.dos para. 
o estrangeiro ou, no caso de a-plicação 
no país, servem para .justificar lucros 

. . futuros cada vez maiores. 
Basta examinar o caso da Light . 

Em 1910, tinha um capital de ..... . 
30.000.000,00 de dólares. ~se capi
tal não foi realmente aumentado com 
outras somas de dinheiro estrangei
ro trazido para o Brasil. Em 1942 
proclamava aquela Companhia pos
suir capital no valor de ...........• 
181.000.000,00 de dólares. Seus lu
cros são superiores ao capital histó
rico inicial, que realmente empre
gou. Quanto ao preço ãos seus ser
viços, a Comissão nomead:a pelo Mi
nistério da Viação, em 1931 e 1932, 
examinando-os naquela época, veri
ficou que o ~usto de produção do 
"kwh", que se cobra v a a quase· ... 
Cr$ 1,10, foi calculado em Cr$ 0,03. 

o poder dos "trusts", dos monopó
lios. dos grandes banqueiros, é sufi
ciente )1ara tudo dominar. ~ o su
bômo dos homens e a espionagem 
e as perseguições aos que se não do
bram. 

Um govêrno prog:ressista precisa. 
estar suficientemente armado para. 
agir com energia e presteza, · dentro 
da lei e da · Constituição, contra 01 
poderosos das !inanç:as. lt indispen
sável assegurar desde já a naciona
lização (:passagem ao poder do Es-

, tado) das -emJ)rêsas ._que ocupam pos
tos estratégicos da economia. 
· Ne......se sentido, formul:amos emen

das substitutivas dos §§ 5. 6 e 7 do 
art. 164 e uma aditiva _às Disposições 
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transitórias, tôdas a respeito dos 
grandes trustes, e nos seguintes têr
mos: 

.Art. 164, § 5.0 - Redigir aS.sim: 
"Em ·ne$uma hipótese será per
mitida a constituição de trustes, 
cartéis, monopólios, entendimen
tos cu ajustes de qualquer orga
nização, grupo, emprêsa, ou indi
víduo, sejam de que .natureza fô
rem, para dominar os mercados 
internos, eliminar os concorren
tes e explorar os consumidores 
pelos preços ou qualquer outra 
forma de opressão".· 

Art. 164, § 6.0 -.Redigir assim: 
"A lei regulará a nacionalização 
progressiva dos bancos, das em
prêsas de seguro e de capitaliza
ção_, e de outras de fins análogos, 
em tôdas as suas modalidades". 

Art. 164, § 7.0 - Redigir assim: 
"A lei regulará a nacionalização 
das emp:rêsas concessionárias de 
serviços públicos, federais, esta
duais e municipais." 

Serão revistos todos os contratos le
sivos aos interêsses nacionais e será. 
determinada a fiscalização e a revisão 
das tarifas dos serviços explorados por 
concessão, . que deverão ser calculadas 
com base no custo histôrico, não se 
permitindo a evasão de !ucros para o 
estrangeiro, mas aplicando-os em be
nefício do melhoramento e expansão 
dos serviços e elevação do nível de vi
da dos empregados. A lei se aplicará 
às concessões feitas no regime ante
rior de tárifas estipuladas para todo 
o tempo de duração do contrato. 

/ ' 

Disposições transitórias 
Art. - Onde convier - "A lei 

regulará a nacionalização dos 
trustes e monopólios que, pelo seu 
poderio econômico, ameacem, na 
prática, ou possam ameaça: o 
gôzo das liberdades asseguradas 
nesta Constituição, bem ~omc 

aquê!es que, pelo seu poderio, 
ameacem ou possam a·:::neaçar a in
dependência nacional,.. 

· Senhores, apreciados dessa maneira. 
sumária, ropida, do ponto de vista 
oeconômico, os dois grandes males 

·que estão, de fato, impedindo o pro
gresso do Brasil, - as grandes pro
pried!Uies ou o monopólio de terras e 
a eXplo:ação do. povo pelo capital 
estrang·e1ro ~onopolizador, - passa
mos agora ao la{lo politico do pro-
blema. -

· Po_rque, redprocamente, para oue 
os dlSpositivos constitucionais progrês-

sistas sejam postos em prática, para. 
que seja mesmo respeitado o espírito 
da Lei Magna, indispensável se tome. 
que nela fique assegurada a efetiva. 
participação das fôrças populares no 
govêrno e que tudo seja feito para. 
impedir o retrocesso a novas dita
duras. 

O Presidencialismo de nossas Cons
tituições republicanas não foi, nem .é 
ainda neste Projeto que discutimos, 
fruto do acaso, do simples critério 
dos homens. Traduz o predominio de 
uma classe, de senhores feudais, su
cessores de senhores de escravos, que. 
habituados a mandar, não podem ad
mitir na prática a livre discussão, · 
nem aceitam a possibilidade de gover
nar em colaboração com outras clas
ses. O Presidente da Rep:ública subs
tituiu o mona r c a que, se tinha. 
a denominação de poder moderador. 
era de fato, no entanto, chefe he
reditário dos senhores de escravos 
cujos interêsses sempre defendeu. No 
final das contas, o nosso Parlamen
tarismo na monarquia era, na verdade, 
uma -!-ão grande caricatura do verda
deiro Parlamentarismo burguês euro
·péu, quanto o nosso Presidencialismo 
republicano, do Presidencialismo norte
a:nericano. O problema, pois,· não é 
teóric0 e não está propriamente na. 
escoiha entre uma ou outra forma de 
govêrno republicano, mesmo porque, 
como já disse nesta casa o Sr. Nestor 
Duarte, o Direito Constitucional é o 
mais nacional dos direitos. Trata-se 
de estudar a realidade brasileira, tra
ta-se de meditar sôbre tôda a espe
riência ~lítica de nosso povo, a fim 
de buscar a forma mais apropriada 
ao progresso e à verdadeira prática 
da democracia no país. 

Além disto, vivemos hoje em nova 
época, ezp. que os povos que não querem 
perecer precisam progredir. A própria. 
classe dominante que· forneceu todos 
os ditadores estã abalada e, como já 
não conta com o apoio externo· de 
tiranos como Hitler e Mussolini, se 
quiser governar ainda e evitar os cho
ques de classe violentos, precisa aceitar 
a colaboração das outras classes. E 
essa colaboração, no Presidencialismo, 
é das mais difíceis, senão impossível. 
E' indispensável que o poder supremo 
da Nação seja exercido por uma Assem
bléia em que- estejam representados· 
todos os Partidos, tõdas as correntes 
políticas na proporção de suas fôr
ças e que em uma tal Assembléia. 
que será legislativa, tenbam origem 
os outros ramos do poder. 
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A -objeção teórica da separação dos 
poderes não pode abalar o argumento 
ela necessidade prática, e já não tem 

· razão . de ser depois da experiência 
mundial e· brasileira. 

Montesquieu, com sua teoria da se
paração dos poderes, doutrinou e.:::r1 
uma época em que era necessário li
quidar o poder absoluto da monar-

. quia, que precisava ser abolida atra
vés daquela separação. 

O Sr. Nestor Duarte - Muito bem, 
apoiado. · 

O SR. CARLOS PRESTES- Hoje, 
vivemos úma época diversa e o con
trário se passa. Tal separação jamais 
·existiu em parte alguma, e, aqui no 
Brasil, foi sempre substituída pelo 
predomí!lio do Executivo. 

Permito-me, ainda, citar palavras 
do grande advogado francês, Mareei 
Willard, que participou da resistência 
francêsa. Há poucos. meses, referin
do-se justamente a essa separação de 
poderes num país como a França, 
onde foi · sempre mais respeitada do 
que em nossa pátria, diz: 

"Na verdade, essa pretensa se
paração dos poderes absoluta
mente não separava os pode:~:es 

entre si, mas os separava de su2. 
origem, e sõmente dela, quer di
zer, do povo; separação entre o 
eleitor e o eleito; separação en
tre a Assembléia eleita e os órgãos 
do poder; e, nas brechas, infiltra
va-se insidiosamente um quarto 
poder, oculto, mas 1·eal êste ul
timo, o da oligarqUia financeira, 
dos bancos, dos monopólios e, a 
partir de um meio .século, o dos 
trustes, donos e senhores verda
deiros dq aparêlho .estatal". 

Ouvimos, há poucos dias, a palavra 
do Senador 'Hamilton Nogueira, a res
peito do :Major Mac Crimmõn, agen
te audacioso de uma emprêsa .estran
geira, de um dos trusts mais podero
sos em nossa terra, que procura jo
gar um poder coni-ra o outro, no in
tuito da abrir uma brecha para de
minar, com.g, realmente, estij. domi-

. nando, no Brasil. 
Diz o Senador Hamilton Nogueira, 

cujas palavras, também, pronuncio 
com o devido respeito e a data vênia 
necessária: 

"Quanto ao trabalho da Comis
são Parlamentar, declarou mais o 
],[ajor Mac-Crimm.on que a sua. 
intervenção, com espirito conci
liador, era uma fornia. de nego-

ciar, apesar de que só o Poder 
Público, por meio de medidas de 
caráter administrativo, 'estaria em 

. condições de decidir sôbre o caso, 
poi!) sõmente o Poder Executivo 
tem dentro das suas atribuições, 
os característicos de critico, peri
to e juiz, que falecem à Comissão 
Parlamentar" . 

Sr. ..Presidente, essas declara
ções merecem alguns reparos. O 
primeiro dêles, de ordem jurídica. 
Não sou advogado, não sou jurista, 
mas tenho bom senso, e ci que ve
rificamos·· aqui ~ o seguinte: o Se
nhor Mac-Crimmon, no sentido de 
defender os lucros excessivos ele 
sua emprêsa contra a justiça que 
se deve fazer . aos trabalhadores, 
quer jogar o Poder Legislativo 
contra o Executivo". 

_ Quero terminar minhas palavras. 
Não há razão, também, para o sis

tema bi-cameral, com um Senado elei
to por sUfrágio não proporcional. 
Uma Câmara de· tal natureza será 
mais um instrumento para a domi
nação absolutista da classe dominan
te, dos senhores latüundiârios, ch 
oligarquia possuidora do monópolio da 
terra que ainda exerce predominio 
absoluto no interior do país.' o su
frágio majoritário "fará do Senado um 
organismo terrivelmente 'reacionário. 

O SR. NESTOR DUARTE--Apoia
do. Ainda hoje, no' conclave d& 
U.D.N., discutiu-se êsse assunto e fi
cou assentada a conclusão de que o 
Senado, pelo processo de eleição ma
joritária, torna-se um órgão de pre
potência. 

o Sr. Adelmar Rocha - Foi a tese 
ali defendida. 

O SR. CARLOS PRESTES 
:J;:st;es os motivos por que apresenta
mos um substitutivo aos Capítulos II, 
m e IV (Art. 7. 0 ao Art. 111) de 
Título II do Projeto e propomos seja. 
suprimido o Art. 6. 0 , que trata da. 
separação de- poderes. Baseámo-lo no 
anteprojeto oferecido a esta Casa 
pelo Sindicato dos Advogados, com 
algumas modific!3-ções. 

Quero lêr, no momento, entre ou
tros os seguintes artigos: 

Art. - A Assembléia Nacional 
é eleita pelo povo e exerce o poder 
supremo da n.a.ção. 

An. · - A Assembléia Nacicnal 
se compõe de de;>utados eleitos por 
sufrágio universal, e pelo voto di-
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reto, igual e secreto, na proporção 
de um deputado para 25 m!l elei
tores, por Estado, Território e Dis
trito Federal. 

Art. - De dois em doís anos, a 
Assembltia Nacional elegerá. um 
Conselho Legislativo composto de 
um Presidente, 2 Vice-Presidentes, 
3 Secretários 'e mais 31 membros, 
tendo nele representas:ão obrjgató
ria e na medida do possível pro
porcional todos os partidos polí
ticos nela representados. -· 

Art. - O Conselho elegerá, d~n
tre os seus membros, uma Comis
são Executiva, que funcionará per
manentemente, como órg~o exe
cutivo. 

. Art. - A Comissão Executiva 
é composta do Presidente da. 

República e dos seguintes minis
tros... todos responsáveis pelos 
5eus atos perante a Assembléia Na
cional. 

Senhores, não é possível continuar. 
l:ste · o substitutivo que apresentamos 
aos capítulos n, m e IV do Título 
n do projeto. 

Pz:opomos Executivo e Judiciário
. _ ~ubordinados à Assembléia. e o Judi

·. ~ ~:tiârio em parte eleito· diretamente 
~:{~lo- povo. - · 
··:·--:~_-Enfim, o que jl!lgamos sumamente 
- perigoso -é insis:ti3:' no Presidencialis

mo na maneira; por que o foi no Pro
·Jeto. Comej;eríàttios um crime insis
tindo em:. ~):S:.beiecer novamente a. 
ditadura:_'d~:Jàto dei Executivo, por
que assUri agíodo estamos apontando 
com a Revolução para todos aquêles 
que querem o progresso do Brasil e 
não se confo=a:m. com a morte da 
democracia em nossa Pátria. 

O Presidente da· República, eleito 
por · voto majoritário, será sem
pre o representante de uma só classe; 
a mais poderosa, interessada na 

· co~ervação do statu-quo, por maiores 
que sejam os sofrimentos do povo. 
O Presidente eleito pela Assembléia 
muito mais fàcilmente poderá ser o 
representante de uma coligação par
tidária em que ao lado de reacioná
rios entrem repr~sentantes de classes 
progressistas. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção: 
Peço licença ao nobre Representan
te para comunica~ 'he que se acha 
sObre a mesa requerimento pedindo 
a !ll'Orrogação da sessão por mais 
meia hora. · Entretanto, restam ao 

orador, nos têrmos do Regimento, 
apenas 10 minutos, que concederei a 
S. Exa.. se a Casa deferir o requeri
mento. 

Os Srs. que concedem a prorroga
ção, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Aprov9da. 
O SR. CARLOS PRESTES- En

fim, Senhores, para nós se voltam 
as esperanças da Nação e temos sem 
dúvida em nossas mãos, ao -elaborar 
a Catta Constitucional que regerá 
nossos destinos nos anos mais pró
ximos, fôrça bastante para assegurar 
a democracia e abrir perspectivas no 
caminho do progresso para nossa Pá
tria . 

. . Apesar de todos os erros que jâ 
tenhamos podido cometer, nosso pres
tígio é ainda dos maiores e se sou
bermos continuar lutando em defesa 
da democracia e da soberama ~sta 
Asse~bléia, nenhuma fôrça poderá 
vence-la, nem será. :mesmo capaz de 
ameaçá-la. 

Mas utilizemos êste pôsto, e côns
cios de nossas responsabilidades pe
rante a Nação, promulguemos a 
Constituição democrática que recla
ma a nova. era em que vivem·os, Cons
tituição capaz de ~uidar todos os 
previlégios, de ·assegurar os Direitos 
sagrados do Homem e de impedir a 
volta de Ditaduras retrógradas e obs
curantistaS. E que a nossa Lei Mag- . 
na, assegure aos . governos progressis.:. 
tas que hão de vir a possibilidade de 
resolver pacificamente, dentro da Lei, 
quer dizer, constitucionalmente, os 
problemas fundamentais de nossa 
economia - a liquidação do latifún
dio, pela Refo=a Agrária, e a -eman
cipação econômica de nosso povo do 
capital imperialista, pela nacional!-

. zação, passagem ao poder do Estado, 
dos bancos e grandes e::nprêsa.s ex
ploradoras imperialistas. 

E' o que espera de nós, de nossa 
inteligência, previsão, coragem e pa
triotismo, não só o povo· brasileiro, 
como todos os povos da América e 
tôda a Humanidade progressista que 
venceu o fascismo e marcha a passos 
cada . vez maiores para um futuro 
radioso de bem-estar e de cultura,· 

· livre afinal da exploração do homem 
pelo homem. 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem; muito -bem. Palmas. O orador 
é C".tmprimentado.) · 
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Levanta-se a sessão. 
(Durante o discu.rso do Senhor 

Carlos Prestes. reassume a presi
dência, o Senhor Melo Vianc:.,_Pre-
sidente.) _ 

São enviaclas a Mesa eis seguin
tes emendas apresentaClxs ao Pro
jeto ã<t Constituição. 

EMENDAS AO PROJETo DA CONSTI:!'U!ÇÃO 

(Décima segunã<t seção) 

N.0 1.208 

Ao art. 3.0 , inciso I, onde se diz: 
"com as Nações Estrangeiras"; di
ga-se: 

"com os Estados estrangeiros". 

Justijicw;ão 

A emenda não necessita de ser en
carecida, porque a sua razão de ser, é 
evidente põr si mesma. Não se pode, 
num texto constitucional, sem gra.ve 
c1'ensa à terminologia do nosso Di
reito Público, confundir "Nação" com 
"Estado". E a União mantém rela
ções é com os Estados Estrangeiros. 

Sala das Sessões, em ·S de junho de 
1946. - Aloysio de Castro. 

N.0 1.209 

Redija-se assim o art. 3.0 , n.0 V: 
"Permitir que fôrças estrangeiras 

transitem pelo território do pais, ou 
nêle se conserz;em pr~visàriamente." 

· Justificação 

A razão é. simples, para evitar dú
vidas:_ a permissão da permanência 
de fôrças estrangeiras no território 
nacional não pode ser indefinida. O 
emprêgo do advérb.io provisoriamente 
assegura o devido respeito à nossa so-. 
berania. · 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Silvestre Péricles. - Lauro 
1o'lontenegro. - Freitas Cavalcanti. 

N. 0 1.210 

-~o art. 3. o :inciso VII, depois do 
vOCábulo · "IPrOlduçâo", acrescente~ e: 

"e ÍltliPOrtação". , 

· Ju:s;;ijicação 

Claro e que &e .entendendo ne-ces
sária .a auto~ da União para 
que se faça. dentro d.o !P&ils, a pro
dução de me..teri®l doe .guerra, cujo 

comércio também fica. suj.eito à sua 
fiscalização, indi..s,pensáv.el se torna, 
P€lcs mesmos motivos, essa autori- · 
zação para que se Jmrpor.te o mesmo 
materiaL Não seria :Mlmissível que 
•a ii:J!Portlação ficasse inteir.amente 
livre ·uoroue então, não -s.e haveriam 
oolunàdo "os' objetivos lJ-revistos a;)ela 
dis:posição do projeto que ora se quer 
eme.'ldad·o. · 

Sala das Sessões;, ·em ,s O!e junho doe· 
1946. - AlÕJ!sio de Castro. 

N. 0 l.211 

i~o Art. 3. 0 • XI. 
Reci.ija-se: "Fiscalizar as operações 

de institutos de crédito, ca~italiza

ção e ~eguros". 
O te-xto é redunC.ante qua.."ldo diz 

"<JiPerações dcs institutos die ;crédlto 
pa.r.ticuJ:ar.es •e bancos", porque êstles 
são institutos ãe crédito particulares. 
Para evi.tar-se porém, a objeção de 
qu-e existem bstitutos ide créditos 
:públicos, a emenda suJPiim·~ o adj:e
tivo "particulares". Oomo ai.n.dla não 
€stá bem definitiVJa a natur·eza jurí
dica d~ "·Canitalizaçã.o", a sua r.eda
ção· impõe-s~ . no textO. ·. 

.sala das SeSi!Õ·es, 18 C1e junho de 
J.946. - Adroaldo Costa. - Manuel 
lJuarte. 

N.O 1.212 

Ao ,Título II: 
Subs.titua··se o enunciado do Tit. 

II "Dta União", pelo seguinte: '"Dos 
Bra.sHeiios", passa;ndo-se para o m~s-
mo tõc!a a ma.tér~a contida no Tit. 
V~ Oau>itulo I, Seção I. 

Justificação 

Aos fins primeiros da soc:.ed:ade, se
guem-se os sócios; ao Tit. I sôbre o 
Brasil, segue-se o Tit.II sôbre os Bra
sileiros. Foi a orienta~ão da Consti
-tuição do Império; . é 1a mais .lógU:a e 
raz<JáJv-el. A matéria da n:âelonalida
de nao :pOOe, evidentemente, .entrar 
na declaração dos direitos. Diz res
;:peito à fmmação do corpo social, do 
.elemento .pessoal do Brasil, vindo, 
:pois, inicialmente. 

Foi assim· que a justificou o Insti
tuto da Ordem. dos .Aidvogados. Bra~ 
sileiros, com o qual estou de acôrdo. 

Sala das S·essões, 18 de junho de 
1946. - Adroaldo Costa. - Manuel 
Duarte. 
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N.0 1.213 

Ao artigo 3.0 i..""J.ci.so XV. o.."l:de se 
diz, na região do nordeste, diga-se: 

"nos Estados por ela atingidos". 

Justificação 

Proceàe a emenda ·aqui oferecida, 
porque n·em .<:ó a região nordestina 
brasileira sofre cs horrores da .sêca 
periódica. Na Bahia mesmo, por 
:exêmrplo, não é, somente, a faixa te
. titorial, -compreendida naquela regi
ão, aJ.cançada. pelo terrível flagelo. 
'Por muitos munic:ijp!.os, situados na 
r.egião central se esten<'Le a sêé:a, que 
aniquila as lavouras, dizima os .;ri
atórios e mata as populações exau
rildas. 

Se assim '3,C().IJ;!;ece, por conseguin
te, a ação deferuiva da União con:
tt.ra os -efeitos dia sêca dev.e alargar-se 
por todos os Estados on;de esta se 
if az ' sem,tir. 

Sala das Sessões, em 8 de junho de 
1946. - Aloísio de Castro. - RegiS 
Pacheco. 

N. 0 1.214 

, Substitutiva 

Item XIV ::.._Art. 3.o - Cap. I
SubStitua-se pelo s-egui.'1lte: 

"XIV - Exnlorar ou dar em con
cessão os serViços· de telégrafos, de 
rádiocomunicação e d.z na.vegação 
aér.ea, assim como os de vias férreas 
que atinjam portos marítimos ou 
fronteira nacionais ou transponham 
os limites de algum Estado". 

Justificação 

E' de tõda conveniência .fixar-se a 
com'))etência. privativa da União para 
explorar ou conceder os serviços de 
est...-adas de ferro que atinjam por
tos marítimos ou fronteiras nado
nais ou tran~onham os limi·tes de 
-a.lg:.m Estado. Conservando-se a úl
tima par.te do di.SiPCSitivo constante 
do proJeto, há, porém. n·ecessidade 
lll;m;pliar-se a comr>etência da União, 
não .apenas quanto às "·vias férreas, 
que liguem ll'Ortos marítimos a fron
t-eiras nacionais", mas, como _é · ób
vio, a · cada um dos serviços ferro
'Vlá.ri()S que. 'a.tingir portOs maríti
mos ou fronteiras naciona:i.-. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
!1946. - Israel Pimeiro. Wellington 
Brandão. Joié Alk1r.i:m. - Olinto 

Fonseca. D7J.qu.e Mesqu~ta- - Bias 
Fortes. - Alfredo Sá. Làhyr Tos
tes. - Juscelino Kuõitschek. - Celso 

· Machado. - Benedito 'Vallaàares. 

N.0 1.215 

Suprima-se do inciso r.ii do artigo 
3, o r.dvérbio "definitivamente". 

Justificaç~o 

A razão de ser da presente eme'lltla. 
aclarar-se-á ao espírito dos nobres 
const:.tuintes, tanto que confrontem a. 
disposição constante do . dispositiv() 
que desejamos -emendado com o con
teúdo do artigo 115. Enquanto neste 
se diz, sem maiores restrições, que 

"Os Estados podem incorporar
se entre si, subdividir-se ou des
menibrar-s·e, para se anexar a 
outros, ou formar novos Estados, 
mediante voto das :respectivas as
sembléias legislativas, e.m duas le
gislaturas sucessivas e aprovação 
do Congresso", 

o preceito contido no inciso m do ar
tigo 3.0 estabelece que à União com- _ 
pete resolver definitivamente sôbre Oiõ 
limites dos Estados, do Distrito Fe-

. deral e dos Territórios. 
Não há lugar, no caso, para o em

prêgo ·do advérbio "definitivamente", 
por isso mesmo que nunca serão defi
nitivos os limites dos Estados, desde 
que passív·zis serão de alterações mais 
ou menos extensas, por fôrça da in
corporação, subdivisão e desmembra
mento previstos pelo citado artigo 115. 

De:finitivamente resolveria a, União 
sôbre os limites das unidades federa
das se, acaso, ta:s limites jamais pu
dessem ser alterados ou modificaão.;; 
.mas, se o próprio .texto do projeto 
admite iniciativas atinentes à incor
poração, subdivisão e d·esmembra.
mento dos territórios dos Estaàos, 
claro é, nenhuma resolução dos pode- · 
res da União será def!nitiva no parti
cular. · 

E' de presumir, aliás, que o que pre
tenderam estabelecer os ilustrados 
Membros da. Comissão é que à União 
cabe proferir a última palavra s6bre 
os limites dos Estados, ainda quando. 
por iniciativa dos poderes locais, na. 
forma do artigo 115, entendem êles de 
incorporar-se, subdividir-se e desm~m-
brar-se . · 

Nem por isso, porém, nem porque 
se atribua à União· a atribuição para 
"resolver", em última instância, os ll-
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mites que hoje ou amanhã tenham os 
Estados, se deverá diz.er que essa re
solução se revestirá de caráter àefi· 
nitivo, uma v-ez que, a despeito dessa 
resolução, poderão ainda processar
se, subseqüent-emente, incorpo1açõo;s 
subdiTJ.Sões· e desmembramentos de 
territórios dos Estados, porque l.::to 
lhe é permitido pelo mencionado arti
go 115. 

Daí, a emenda. supressiva que for
mulamos e justificamos. 

Sala das Sessões, em 8 de ju.nho de 
1946. - Aloísio de Cast1·o. · 

N.0 1.216 

Acf.jti-va 

Ao &•t. 3, ondoe convier: 
"Atos, de-cisões e serviços "federais 

serão exe-cutados em todo o pais por 
funcionários da Uníão, cu em casos 
especiais, pelos dos Estados, median
te acôrdo com os respectivos gover
nos". 

E' o correspondente ao parágxa
fo 1. o do .artigo 5. o da constituição 
ide 1934. 

Jmstificarei da tribuna a sua ado
ção·. 

Sala das Sessões, 6 de junho 'él.e 
1946. ToZedo Pisa . . 

N.0 1.217 

Ao art. 4.• inciso I, onde se diz 
"'Direito privado", diga-se 

"Direito civil, comercial", 
acrescentando-sa depois da palavra 

"''penal'', "aéreo':-. 

Justificação 

Não há dúvida de que a expressão 
usada pelo projeto "Direito privado" 
- não compreende tõda a competên
cia que à Uníão se quer, realmente, 
atribuir. Falando em "direito pri
vado", esta.:se a ver que o projeto 
quis referir-se ao Direito Civil e Di
re::to Comercial, mas é de observar
se que, até aqui,. ainda não se unifi
cara...-n êsses dois ramos do nosso Di
reito interno, como se tem pretendi
do, a exemplo do que ocorre em ou-
tros países. · 

Empregando a expressão "Direi:to 
Privado" sem usar a expressão Direito 
Público, a disposição em aprêço es
tabelece sensível restrição quanto a 
êste, o que, de rienhum modo, se com

. padece com a realidade. Por isso 
mesmo, melhor _será que o texto cons-

. iitucional adote a nomenclatura usa-

da pela Carta Magna de 1934: Di
reito Civil, Comercial". etc. 

A segunda 'parte do dispositivo ora 
emendado silenciou quanto ao Di
reito aéreo, que também deve ficar 
na competência privativa da Unífto. 
E daí o acréscimo constante da pre
sente emenda, na qual, aliás, só não 
aditamos o Direito Administrativo, 
porque, infelizmente, andamos aindit 
muito distante da codificação desse 
Direito. 

Sala das Sessões, em 8 de junhtt 
de 1946. - Aloysio de Castro. 

N.0 1.218 

Item XII - Art. 4.0 - Cap. I -
SubStitua-se a expressão "energia m
droelétrica" pela expressão: 

"energia elétrica". 

Justificação 

' E' -necessário que a União tenh& 
competência para legislar não só sõ
bre a energia hidroelétrica, como tam
bém no que diz respeito à energi& 
têrmo elétrica, a fim de que com a 
fixação de condições técnícas unifor
mes, permita a inter-ligação das rêdes 
elétricas. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Israel Pinheiro. - Wel
Zington Brandão. - José Alkmim . .:.... 
Olinto Fonseca: - Duque Mesquite.. 
- Bias Fortes. - A!jredo Sã. -
João Henrique. - Lahyr Tostes.-
Juscelino Kubitschek. - Cel~>o Ma
chado. 

N."' 1.219 

Redija-se assim o art. 4.0 , n.0 XI: 
"Trabalho: seguro social, produção 

e consumo" 

Justificação 

No art. 5.0 , n.o TV, o projeto cuida·, 
com propriedade. da assistência so
cial, na esfera de. ação da Uníão e , 
dos Estados. · 

Mas, -:no art. 4.0, n.0 XI, esquece 
que a previdência social ou, melhor, o 

. seguro social é têrmo correlato do 
trabalho e deve ter, como êste, ca
ráter nacional, competindo, portanto, 
à União leg'..siar expressamente sôbre 
êle. 

Sala das Sessões, em 18 de jun...lul 
de 1946. - Silvestre Péricles . 
Lauro Mont~negro. 
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N. 0 1.220 

Redija-se o n.o'xrv do axt. 4. 0 • 

"Entrada e expulsão de estrangei
ros; extradição; naturalização." 

e I do art. 5. 0 

· "Desenvolver a colonização, emi
gração e imigração. " 

Por conseqüência, suprima-se o 
§ 16 do art. 164. 

Justificação 

o dispositivo atribui competência 
privativa à União para regulax a en
trada e expulsão de estrangeiros ex
tradição, emigração e imigraç§.o e na
turalização. 

E' evidente que estão confundidas 
matérias de índole diferente, comple
tamente heterogêneas em seu senti
do econômico e social. - Em primei
ro lugar, seria antipático e impoliti
co cuidar da imigração, que tanto no.s 
:interessa no mesmo dispositivo legal 
que cuida da expulSão de estrangei
ros. Em segundo, atribuir compe
tência privativa à União para dispor 
sõbre a matéria imigratória seria 
ofender as normas. tradicionais da 
p:raxe admini'strativa brasileira em 
seu sentido . federal, procedimento 
contraditório com. a declaração con
tida no art. l. 0 do anteprojeto e, gri
tantemente incompatível com o dis
posto no art. 5,0 , que reconhece com
petir à União, ''mas não_ privativa
mente'?, velar· pelo desenvolVimento 
da colonização como pela animação 
da agricultura, . indústria e comércio. 

S.S., 17 de junho de 1946. - Joa
quim A. Sampaio VidaZ. 

N. 0 1.221 

Art. 4. 0 - XVI. 
. Redija-se. 
"Ensino secundário, superior e co

mercial em todos os grãos, da União." 

trizes da educação", estabélecidas em 
lei federal. · 

S.S., 17 de junho de 1946. - Joa~ 

quim .4. Sampaio VidaZ~ 

N. 0 1.222 

Art. 5 . 0 VIII - "Proteger as be-
1'ezas naturais, e as obras e monu
mentos 'de va1or históricos ou artís
tico". 

Modifique-se dês.te modo: "Prote
ger as belezas naturais, as Gbras, mo
numentos e ma.teriais d-e :particular 
valor histórico, arqueológico, paleon
tológico ou artístico". -

Justificação 

Pretendem-se com a .emenda impe
dir que desapareçam, levados para 
o ~xterior ou destruidos, os depósi
tos fôsseis, animais, - e ·os preciosos 
objetos da cerâmica amermdia, su
jeitos àquelas. mesmas contigências. 
Reconhecemos que a forma da nos
sa emenda é imperfeita, mas valerá 
ao · menos, como suge-stão, para uma. 
redação melhor. 

Sala· das Sessões, 18 de junho de 
.l946. - Pedro Vergara. - Luis Mér
cio .Teixeira. - Herophilo Azambuja 

A·drcaldo Costa. - Glicerio Alves. 

N. 0 1.223 

Depois do art. 5. 0 , acrescentar: 
Art. - A competência federal p::tra 

legislar sôbre registros púl:>licos, de
sapropriações, arbitragem, comercial, 
juntas comerciais e respe-ctivos pro
ee.ssos, requisições ciVis e militares, 
rãdio-comunicação, eir.igração, imigr::t
"ão e eaixas econômicas, riquesas do 
sub-so1o, mineração, metalurgia, águas, 
energia hidro-elétrica, florestas. caça. 
e pesca e a sua exploração, não ex
clui a legislação esta·dual supletiva. 
<lu· complementar sôbre as mesmas 

Justijicaçáo matérias. As leis estaduais, nestes cn-
' sos, poderão, atendendo' às peculiar1-

Desde que o inciso XV estabelece · . dades lo.cais, suprir as lacunas ou de
acertadamente que à União compete ficiências da legislação federal, sem 
estabelecer as, "Diretrizes da Educa- dispensar as e:r.igências desta. 
ção", a atribuição de legislar ·sôbre Parágrafo único - Nas matérias de 
"ensino secundário, superior e co- competência exclusiva da União, a lei 
mercial em todos os gráos", deve fi- pode:rá delegar aos Estados a facul· 
car restrita ao "ensino secundário, dade de legislar, seja para regmar o. 
superior e comercial em todos os matéria, seja para suprir as lacunna · 
grãos" da União, cabendo aos Esta· da legislação ferl.eral, quando se tra
dos legislar sôbre o ensino secundá- te de questão que interesse, de ma· 
rio, superior e comercial dentro do neira pred~minante. a um ou alguns 
seu território, respeitadas as "dire- . Estados. Nesse. caso, a lei votada. pela. 
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Assembléia Estadual só entrará em 
vigor mediante aproYação do Senado 
Federal. 

Justificação· . 
Os dispositivos supra, que deseja

mos inseridos no texto constitucional, 
encontram-se na Constituicão de 1934 
e na Carta de 1937. AmbÓs têm por 
escopo suprir possíveis la<:unas e pro
ver circunstâncias regionais, umas e 
outras não raro verificadas na diutur
nidade da vida- brasileira, não poden
do, portanto; ficar esquecidos dos dig
nos representantes da Nação, de cuja 
experiência, muito se deve esperar. 

Efetivamente, agora mais do que 
nunca, frente à evolução observada 
em todos os setores àa ação governa
me_lltal e ainda da atividade indivi
dual, num país de tão grande vasti
dã<J territorial, com as suas mais di
versas peculiaridades, é de prever-se 
que, a cada pass<J, se possam fixar 
omissões na legislação da privativa 
competência da União, capazes de 
empecer ou embaraçar a iniciativa 
dos poderes locais e a própria inicia
tiva particular, se possível não fôr 
a atribuição supletiva dos Estados, 
no sentido. de remediar essas omis
sões. 

Viram-no muito bem os constituin
tes de 1934, como, por igual, o reco
nheceram os elab<Jradores ·da carta 
outQrgada em 1937. E porque o sen
tiram, com a sua experiência, inse
riram os dispositivos que constituem 
a presente emenda, merecedora, por
tanto do acolhiment<J da Assembléia. 

Sala das Sessões, em 8 de junho 
de 1946. - Aloisio de Castro. 

N. 0 1.224 -
A Seção I do Capítulu-II, que trata 

das disPQsições gerais do Poder Le
gislativo, acreSIC·ente-se: 

Art. - O -mandato de deputado ou 
seniador poderá .::er renunciado em 
qualquer ·tempo, e, também cassa::lo 
Pela maioria dos eleitores. 

Justificação 

Tanto pode o mandatário renun
ciar os poderes que lhe foram coofe
ridos, como -o ma-nda."'l.te cassar-lhe 
êsses :poderes. S'e vigente .. esta nor
ma nas relações d:e direito privado, 
com sobrelevada razão ela deve lJ;::-e-

. valecer n-as de ord-em pública. Daí, 
o aditiw prop.ost<J admitir, ao lado 
da +enúncia do mandato, o direito 

-à sua cassação. Manda~o dos mais so
lenes, qual o de natureza política, 
justo é que o eleitorado rpossa valer
se dêste recurso extremo, tôda vez 
que o de'Putado ou senador se trans
vie no cumprimento do seu dever. 

Se o mandatário perjura o lema de 
seu Partido, se .deserta aos princí
pios programáticos, s-e se- transfor
ma em elemento inconveniente ou 
nocivo à agremiação que o elegeu, e. 

· •embora assim proceaendo, uão quei· 
ra renUilciar é por demais EWidente 
que deva assistir ao mesmo e!eito
rado o direito de cassar-lhe o man
dato. 

Tão manifesto é o fundam!':nto ju
rídico desta emenda, que só por :;:i, 
-ela dispensa maiores justificativa-s. 
E, não .resta discutir que, à seme
lhança C:.a p-erda do mandato, :pre, 
!Visto no Projeto. o a.ditiV10 se en
qua_dra na âmbito co;nstitucional. 

Sala, das Sessões, 18 de jU!1ho de 
1946. - Herophilo Ãzambuja. 

N.0 1.225 

Ao art. 9.0 e_ respectivo § 2.0 

Substitua-se por êste: 

Art. 9.0 ·- O Congresso Nacional 
reunir-se-á na Capital da República, 
independentemente de convocação, a 
7 de abril de cada ano, e funcionará 
até 31 ·de dezembro, podendo ser con
vocado, extraordináriamente, por ini
ciativa conjunta de um têrço cios 
membros de cada câmara, ou :pelo 
Presidente da República. 

Justificação 

Redação do projeto: 

Art. 9.0 - O Congresso Nacio
nal reunir-se-á na Capital da Re
pública. am:.almente, à 7 de abril, 
e funcionará até 31 de dezembro. 

§ 2.0 - O Congresso Nacional 
pode ser convocado extraordinà
riamente, por iniciativa conjunta 
de um têrço de cada uma de suas 
câmaras, assim comó pela Comis
são -Permanente ou pelo Presiden
te da República. 

se for mantida no projeto a Comis
são Permanente, a ela também se de
verá referir o art. 9.0 , pela competê:a-
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cia que lhe ha de ser reconhecida para 
fazer a convocação. 

Em IS-6-46 - Cloclomir Cardoso· 

N.0 1.226 

A parte final do art. 15, redija-se 
da segudnte forma: 

"Neste caso, a autoridade proces
sante reméterá os autos à Câmara 

- interessada, no prazo de quarenta e 
oito horas, para que resolva sôbre a 
prisão, e autorize ou não a formação 
de culpa". 

Sala das Sessões; 14 de junho de 
1946 . ...,.... Getulio Moura. 

JustijicaçéZo 

O Código de Processo Penal dis-
põe: 

Art. 306 - Dentro em vinte· e 
quatro horas depois da prisão, se
rá dada ao prêso nota de culpa 
assinada pela autoridade, com o 
motivo da prisão, o nome do con
dutor e os das testemunhas. 

Como se . vê, vinte quatro horas 
após à prisão, o auto de flagrante de
ve estar concluído e o réu de posse da 
respectiva nota de culp::t; estando a 
autoridade processanté habilitada a 
remeter· os autos à Câmara interes-
sada. ~ 

Não se justifica, assim, qualquer de
mora na remessa dos autos. E' preciso 
que a Càmara a que pertencer o de
. tido, no mais breve prazo possivel, 
conheça dos motivos da prisão a fim 
de pronunciar-se sôbre a legalidade 
da mesma. · · 

Não se n::":ando prazo para a remes
sa, o deputado ou senador poderá so
frer - um constrangimento ilegítimo 
em sua liberdade de locomoção, vio
Iando~se as suas prerrogativas parla
mentares, no caso de uma prisão ile
gal ou arbitrária, para qual se tenha 
forjado um auto de flagrância, nulo 
na forma ou L'lsulJsistente no méri
to. 

Com a emenda por nós sugerida, o 
Poder Legislativo, em poucas horas, 
·poderá fazer cessar a detenção ilegal 
de um dos seus membros, corrigindo 
o abuso ou excesso da autoridade pro
~essante. 

.P..s ·violências que hão sofrido depu
tados e senadores, no curso da vida 
r~publicana, aconselham a adoção da. 
providência por nós aventadà. - Ge
tulio Moura. - Bastos Soares. 

.N.0 . 1.227 

Redija-se assim o art. 16: 

"Em tempo de guerra ou insurrei
ção armada, os deputP,dos e senado
res, civis ou militares, só poderão ser 
incorporados às fôrças armadas me
diante licença da sua câmara, fican
do, em tal caso, sujeitos à legislação 
e tribunais militares". 

Justificação 

Pela técnica do Projeto o tempo de 
guerra ·retere-se, apenas, à guerra ex
terna ou internacional. Mas, na rea
lidade, em tÓdos os tempos e em todos 
os lugares, sempre existiu também _ 
a guerra civil ou insurreição arma
ela. Porque não incluil", portanto, a. 
licença da Câmara para a eventuali
dade de uma guerra interna, a rebelião 
no próprio país? Também a emenda. 
acrescenta a expressão tribunais mi
litares, porque, no caso, os deputados 
e senadores ..:ficam logicamente sujei
tos, não somente à legislaÇão, mas 
ainda aos juizes . militares. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
t946. - Silvestre Péricles. - Lauro 
nfontenegro. - Freitas Cavalcanti • 

N.0 1.228 

Ao ar.t. 16. 

Art 16 Em tempo de guerra, as 
Deputados e Senadores, civis ou mih
tares, só serão incorporados às fôrça:; 
armadas mediante licença da respe<:
tiva câmara, mas, se esta a. conceder, 
ficarão sujeitos à legislação milita.x. 
Emenda de redação 

Do projeto: 
Art. Em tempo de guerra, os 

Deputados e Senadores civis ou mUi·· 
tares, só poderão ser incorporados às 
fôrças armadas mediante · licença da. 
sua câmara, ficando em tal caso su-

. -jeitos à legislação militar: 
· Em 18 de juhho de 1946. - Clodo~ 
mir Cardoso. 
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N.0 1.229 

A letra d, _do art1 18, acrescente-s~: 
•salvo- estrangeira". . 
Sala das Sessões, 14 de junho de 

1946. - Getúlio .'t!loura. 

Justificação 

Compreende-se que o Deputado ou 
Senador, desde que díplomado, não 
possa patrocinar causa contra qual
quer !Pessoa juridic·a de direito púb:!i
co, C(}mO a União, o Estado, o Muni
cípio ou entidades autárquicas. 

Agir diversam~mte, seria estimular 
a mais desenfreada. advogada admi
nistrativa, ~·ando azo a que o patro
cinador da causa, pelo êxito desta 
jogasse tudo, inclusive a· influência 
do seu manda;to. 

Deslocada a qu<etS.tão para ·o terre
no intemaciona.l, os ·apontados in-. 
conv·enientes · nã,o subsist>em. 

Ner..hum mal haveria .r que um 
Deputado ou s•ena.dor pudiesse ad
vogar contra ·uma !Pessoa jurküca 
de direito público estranha à vida e 
.aos interêsses nacionais. E' que na 
hi-póteSE: ~a influência do seu manda
to se.ria nula nQis &e circunscreve 

~ ao terntório br'ã:si.leiro. P.erante os 
:tribunais -estra."'lgeiros, é um advodo 
como qualquer outro, sem imunida
des ou· prerrogtivas. -~GetúliO !ofou
Ta. 

N.0 1.230 

Ao art. 19. 
Substitua-se por êste: 

Art. 19 Os Deputados e Sena-
. dores mediante licença da respe.:
tiva câmara, a quem o Presidente 
da República a deverá solicit.ar, 
pooerão desempenhar missões. d•
plomáticas, sem caráter perma
nente. 

Justificação 

Do projeto: 
Art. 19 E' permitido ao 

Deputado e ao Senador. cf):n 
prévia licença de sua câmara, 
desempenhar misssão diplomá.
tica. 

Para que fique preciso o pensamen
to contido no artigo, é necessário 

acrescentar-lhe, como o faz a emen
da: sem caráter permanente. 

Quanto ao m:üs, a emenda não toea 
na substância da disposição. Há, en
tretanto, nela um esclarecimento· a 
licença deve ser solicitada pelo Pr~
sidente da República . ., 

Em 17 ·de junho de 1946. Cloda-
mir Cardoso. 

N. 0 1.231 

Art. 20, "Enquanto durar o man
dato, o funcionárh. público civil ou 
militar, ficará afastado das funções 
do seu cargo ou pôsto, contandó-se
lhe ·tempo de serviço somente para. 
efeito de aposentadoria ou reforma." 
Transplan~a-se- a matéria dêste· ar

tigo, para o titulo VI, capítulo n, 
art. 173, § 6. 0 , e capítulo m, onde 
conste da forma seguinte: 

Art. 173, § 6. 0 - "0 militar em 
atividade, que aceitar cargo tempo
rário, de eleição ou não, será afas
tado do respecti;•o põsto, mas con
tará tempo para aposentadoria e não 
:perderá o direito à promoção, por 
antiguidade." 

Art. "O funcionário que receber 
mandato eleitoral, para o exercício 
do poder público, ficará afastado das 
funções ào seu cargo, mas contando o 
tempo para aposentadoria. 

Justificação 

A matéria do art. 20 . está real
mente fora de lugar e por isso, ape
nas poderia aproveitar a · quem exer
cesse o mandato legislativo federal. 
A emenda permite que os militares. 
e funCionários eleitos para as assem
bléias federais, estaduais e munici-. 
pais,' que beneficiem ao tempo em que 
aí permaneçam para o efeito de apo
sentadoria ou reforma. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Pedro Vergara. - lrfercio 
Teixeira. - Herophilo Azambu.jà. 
Adroaldo Costa. 

N.0 1.23'2 

Aoart. 21 

Substitua-~e por_. êste: 

Art.· 21 - O deputado ou senador 
não perderá mandato, quando inves
tido na função de Ministro de Es
ia.do, desde que a sua câmara, ou-
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vida pelo Presidente da República, 
.·Ra.ja permitido a no~eação. 

.Justificação 

Do projeto: 
Art. 21 - O deputado ou se

nador, investido na funÇão de 
Yililistro de Estado, não perde 
o mandato. 

:É necessário que a nQmeação seja 
aprovada pela ·câmara a que perten
cer o deput,a.do, ou senador, a exem
plo do que sucede no caso de missão 
diplomática. 

Preferível é, aliás, que desa.pareça 
o artigo. Quem quer que reflità sõ
bre o assunto, verificará que dispo
sigão tal aberra do espír.ito do pro
jeto, estando, assim, a razão com os 
que, na Comissão, lhe negaram o seu 
voto. 
~sse espírito é o que se n{)S paten·· 

teia no art. 6. 0 , § 1. 0 , no art. 18 e 
no art. 157, n.o IV. 

Em 17 de junho de 1946. - Clo
-domir Cardoso. 

N. 0 1.233 
Redija-se assim o art. 22: · 
"Nos casos de afastamento do 

deputado ou senad;....:, para exercício 
de função públiéa permitida pela 
Constituição, bem como nos de li-

. cença, por prazo superior . a 60 dias, 
será convocado o suplente -- respec
ti.v<>." 

Justificação 

A emenda .estabelece um critério 
· geral para a convocação do suplente,. 
:incluii:.do o caso do afastamento do 
deputado ou senador, por motivo de 
licença, desde que esta seja conce
dida por prazo superior a. 60 dias. E 
o pensamento destz. enifmda comple
ta-se com o parágrafo único do mes
mc artigo, que cUida de :vaga defini
tiva, por morte ou renúncia do depu
t:uio ou senador, casos em que tam
bém se convocarão os respectivos su-

. plentes, e, se não os houver, se pro
cederá. as novas eleições. 

Sala das Sessões, em 8 de junho 
. de 1946. - Aloysio de Castro. 

N . 0 1.234 
Aos 'axbs. 18 e 23: 
Su!.rima--se o art. 23 <e substitua

: se !Pelo seguin-te o art. 18: 

Art. 18. Não :POderá nenhum depu
ta-do ou senador: 

~-

I - De~ICie que "sej<a dilplomado: 

a) cele-brar contrato com ;pessoa de 
diT.eito ·público; 

,b) ace-itar ou 'exereer cargo 'OU co
~·são, para que. tenha sido nomea
do, ·OU a<imitido ou contratado por 

. ~'.e.ssoa de direilto !PÚblico, soctedade 
de .economia mista ·ou emprêsa con
clession3.rt.a; de s·erviço :pú'blico; 

II - Desde que seja •empossado: 

a) ser proprietário ou diretor de 
emprêsa que_ meâiante contrato. goze 

· <ie favor concedido por. pessoa de di
reito público, ou exercer nela função 
remunerada; _ 

<b) ocupar cargo IPÚ.blico 'Cie que 
.seja demissível ad nutuin; 

iC) ;~rnercer outro mandato legisla
·tivo, fedeiral, esta;dual ou municipal; 

d) patrocinar causa- contra a 
União, os Estados e os Municípios. 

§ 1. 0 
- Eii.tre as !Pessoas dJe di

r.eito público :a qwe alude êste arti
go lcomp:reende-se as -entidades au ... 
tárquicas. 

§ 2. o - A infração de quaJquer da.s 
a]jjp~eas supra importa i!)'erda ide man
dato, que será declarada pela cãma
r.a a que .pertencer o di~utJado, 10u 
senador, mediante · provOIC'açã:o dê 
qualquer dos S'eus membros, ou- ::z::e
presentação documentada de Jpartido 
rpolíMco ou do MinistéTio Público Fe
d'eral. 

§ 3. o - A lei poderá estabelecer 
ounros c~os de illC'OIIIljpa tibilidade. 

Do projeto: 

Art. 18 - Nenhum deputa-do 
ou senador .poderá: · 

I - Desde que diplomado: 
a) c'elebrar <Contrato com ;pes

SQa de clli'eito !pÚblico inclusive 
com entiàJa:d.e autárquica; 

b) ac.eitar quer de !peSsoa de 
direito públl.co, w..clusive dte ien
tida.dte autárquiiCa, quer de so- · 
~i'edade - die .economia mista, ou 
de 'e:In{I}rêsa concessionáuia de 
serviç.os !Públicos, comissão . ou 
.emprêgo remuneTa-do ou exercê
los. 



II - Desde que empossade>: 
a) s-er IPro!Pri;etário ou dúetor 

ou exercer fU!Ilção remuneada 
d:e emprêsa que goze de favor de
co<Nente de contrato -com pes
soa .de direito público; 
b) ócu:par ca.-rgo ;público de que 
seja demissível ad nutum; 

c) ex-ercer outro mandato le
gislativ-o f.ed-eral,. ~tadual ou 
munici;pal; 

d) :Jp..trocinar causa ce>ntra a·· 
União, os Estados ou os Municí
pios. 

Art. 23 -· As condições d:e ele
gibilidade e os oasos de incom
patibilidade ~leitora! não deter-· 
minados na Constituição s>eTã,o 
estalJiel€Cidos .em lei ordinária. 

i. A ;emenda, na maior parte,· é de 
!!."ed:açã:o. 

Acrescentei um novo ;parágrafo ao 
artigo: o § 3. 0 , .>:.egUI!lldo o qual a lei 
p.cderá est.abe:te'c'er outros casos de 
incompatibilidade. 

Por virtud-e dêsse adendo, tem que 
ser suprimido o art. 23 do projeto, 
transcrito acima. 

:ll::l:e não trata a!Penas de incompa
tibilidade, é c·erto, pois ·também se 
ocupa das inelegi.bilida.des. 

Mas o melhor. lugar pa:ra a decla
!!"açã·o de. que outros casos de inele
gibilidade podem ser e::tabelecidos 
em lei, é o títul:o V, c.a;pítulo r,· se
ção V, que regula a maltéria, tratan
do dos inelegíveis para os diferen
tes cargos, inclusive os de Deputado 
e Senador. 

No capítulo em ~&~Prêço, concernen
tle ao Poder Legislativo, basta, quan
to à in-elegibilidade, o art. 8. o pará-
grafo único, onde são mencionadaS 
as condições de elegibilida.d:e, isto é, 
as inelegibiiidades absoluta.>:', xefe 
~;entes a têdas as .pessoas: . 

Em 17 de jun'"!Jo de 1946. Clo-
domir Cardoso. 

N. 0 1.235 

Supr.tma-se os §§ 1.0 e 2.0 do axt. 27 
e ;redi-ja-se o art. 27: 

"O númexo dos Depumdos será. fi
xado :por lei, em pr01p0rção que não 
excederá de um :por 150. ooo- mil ha
bitantes, não dev.endo êsse nlímero 
.s•er inferior a sete ,por Estla.do". r 

Justificação 

A dle'Claração fur:damental dos di
a.-eitos individuais em tôd~s as Cons
tituições br·a.sileiras é d-e qu~ "Todos 
são iguais p.e!!"ante a lei". 

Com o disposto no art. 27, essa igual
dade é frontalmente contrariada. 

A limitação sign.Mica. que 150.000 
cidadãos foram oequipara.dos a 250.000 
i.>:.W é, valorizados politicamente na 
mesma prc<porção. · · 

Emanando tod-o IP'od•er d'O povo, que 
:em seu ne>me é .e:l(ercido; se 'O povo é 
consr"...itu-ído d·e ci-dadãos iguais peran
te a l-ei, ou bem todos os gTUpos d.e 
150 mil cidadãos tem o di.xeito d•e ele
ger o seu Deputado ou bem êsse di
reito. pe'l"'bemce. ao grupo _de 250.000. 

O que s.e 111ão oom,preendoe é que 
essas ·coletividades .pa'!ciais da .>:'Ceie
Idade política brasileira tenham tra
tamento difer.ente. 

Ac--r<e.sce a ct.rcunstáncia de que a 
limitação <:e>nsign3da no art. 27 c 
se.us pa..Tágrafos t;>artiu do raci,ocinio 
de que a Câmara dos Deputados 
compõe~ de >re:Presentantes. de Es-

, tados. E' o .s11bconsciente agindo, fi
xado nas existêmcias das antigas 
bancad-as estaduais. 

Se naquele tempo era. uma injus
ti~a ·e um êr!l."o a limitação, agora não· 
teb a seu f.avor nenhuma !razão, pois 
a r-epres:entaçã;o nacional se processa 
por vias de Pllxtidos '];)Olíti:cos de âm
bito nacional, não .>:•e justificando 
ainda 'P<Jr êss.e m<J.tivo .a !imitaçã.o ··.1-
vitrada.. 

Sa:La das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Joaquim A .. Sampaio Vidat 

N.O 1.236 

Aos am. 26:-e 27. 
Inverta-se -a -ord-em das disposiãões 

C'Qirlltidas nos arts. 26 e 27, e dê-se ao 
novo art. 26 esta redação: 

Art. 26. o número de Deputados 
será. fixado por lei, .em .prO:Porção que 
nãO exceda de um por cento e cin
qüenta ·mil habitantes, até vinte 
Deputa<ios, e, além dêste limite, de 
um iP<>l' duzen-tos e cinqüenta mil 
habitan te5. 

§ 1. 0 E!ri netlhu..'!l caso, -a represen
tação de um Estado, bem 'COmo a do 
·Distrito Federal, será inferior .a sete 
Deputados. Caberá um DepUJtado ao 
Tõr.ritério qu-e não !PUder eleger 
maior :númoexo. 
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Art. 27. Cada l-egislatura durará 
quatro anos. 

Emenda de redação. 
Do projeto: 

Art. 26 - OaàJa l:eg'..slatura 
dlll'ará quatro anos ... 

§ 1. 0 o número mínimo 
doo D~utados será de .!01ete por 
Estado -e 'Pelo DiStrito ·Federal, 
-e de um \PO~ 'IIeJ!'ritório .. · 

No proj·eto é o a<r·t. 25 que estabe
lece o .p·eriodo àe cacia legislatura. 
Antes disGo, n;>eréni, óe'V-e ser esta.be
leci<io o número de mem·oros da Câ
mara. Dai a im,ersão f•eita pela 
em·enda. 

Em 17 de junho de 1946. czo-
domir Cardoso. 

N. 0 1.237 

Art. 27, §" 1. 0 : •• 

"O número mínimo dos deputados 
será de sete por Estado e pelo Dis
trito Fled€11'al; cada. ·tJel"ritório terá 
;pelo menos um de.putad<o, desde que 
a sua população exoeda de 5(} mil 
iha.bitantes". 

J ustificaçã(> 

A ·e~essão "·o número mínimo ... 
será de um, tpor território"-, que se vê 
no texto, do parágrafo, dã a -enten
der que ;pod!e haver um ~número de 
deputados inf.erior. . . -a um! ~te ab
surdo é corrigido pela nossa ·emenda. 
Tamb:ém, não _:parece justificável que 
se dê semJ)a"e um d'2iPutado, no mini
mo, a todos .e a csda um dos terri.- · 
tórios. 

Dêste modo, :Rernando Norroha, · 
que é urn p.residi-o e ·que jamais· terá 
cc;ndições de desenvolvimento social 
e econômico, oem razão da sua redu
zida .extensão geográlfica e do seu 
cli."!ia, terá um ti~utad·O. A <:menda 
óbvia êsse outro equivoco.' 

Sala das Sessões, 17 <ie ju~ho. de 
1946. - Pedro Vergara. Luis 
Méreio T&..xeira- Herófilo Azarabuja. 
- Adroaldo Costa. 

N. 0 1.238 

Art. 27, § 2.o: . 
"A propo;rção que já houver sido 

!ixa.da ern lei, não pod-erá ser redu
zida.". 

AcrescentE-se no fim~ 
"salvo se houver sido desatendida. 

a. proporção demográ,fica. ou soe esta· 

fôr afetada por .sub-divisão ou des
membramento posterior. (art;igo 
115) ". 

• Justificação 
Pode a. lei· que fixar .a rep.:-esent.a

~ão, f.azê-lo com mànifesto equívoco, • 
. ou baseada em estatísticas erradas: 
a emenda permitirá ·a correção. do 
equívoco; se o Estado se suod~vidir 
ou démembrar, perdendo par;;e do 
seu território, não é justo que, neste 
caso, continue com a represeritação 
:fixada no tempo em que, antes ds. 
subdivisão ou. do desmembramento, 
possuia maior população. -

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. Pedro Vergara. -. Luís 

· Méreio Teixeira. - Herôfilo Azam
buja. - Adroaldo Costa. ·:.._ Glicério 
Alves. 

N.0 1.239 
.Mt. 28, I: 
"A d-eclaração da procedência ou 

improcedência da acusação contra o 
Presidente da República, nos têrmos 
do a.rt. 61, e co'!:ltra os Ministros de 
Estado, nos crimes conexos com os 
do Presidente da República". 

Substitua-se a parte final por esta, 
a partir da palavra· "Estado", inclu
sive: 

"Noos têrmos do art. 66 § 1.o 
pelo voto· da maioria absoluta de si:us 
meznbros". 

Justificação 

_ A emenda evita a repetição da 
expressão "iPresidente da República" 
e estabelece um quorum especial 
para a aceitaçã-o da denúncia, em 
casos de tamanha gravidade. 

Sala das Sessões, 18 de junho c o 

1S46. - Pedro Vergara. - Luís 
Mércio Tei:reira. - Herójilo Azam-
buja. - Adroaldo Costa. Glicério 
Alves. Elói Rochc. Manuel 
Duarte. 

N. 0 1.240 

Ao art. 29 s 4. o; 
Em vez de "um supLente"', diga-se: 
"Simultaneamente tantos suplentes 

q'll:ll<ntos os senadores que renha de 
eleger". 

Justificação 
O pr~jeto esta.belece no §_1. 0 do ar

tigo 29 que cada Estado, como o Dis
trito Federal, elegerá três senadores, e 
no§ 4. 0 , do mesmo artigo, p:revenind'O 
a vad_'1cia das respectivas cadeiras, 
manda que seja eleito simultaneamen
te um SlJ!Plente. - Tal critério, en
tretanto, não evitará. que se tenha de 
proceder a novas eleições se, acaso, 
ocorrer mais de wna vaga, ão m.:>smo . 
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tempo. E como impos.<>lvel nem dificil 
será tal ocorrência, razoável -é que se 
elejam tantos suplentes quantos sejam 
os senadores, simultan~mente. 

Sala das Sessões, em 8 de jUJruho de 
1946. - Aloizio de Castro. · 

N. 0 1.241 

Aos arts. 31 e 33: 
Substituam-se por êste: 
Art. 31 - Colil!Pete ao Senado Fe

deral, além das atribuições que lhe 
são cometidas em outros lugares desta. 
Constituição (arts. 61, 65, 74, 89, 1,17, 
IV, lt'.2, 127, IV e XIII, 130, § 6. 0 e 
1.:42): 

I - aprovar as nomeações de chefes 
de nrissão cli!plomática; 

n - suspender, total ou pa.:rctal
mente, a execução de lei, decreto ou 
outro ato federal, estadual 011 muni
cipal, que em decisões irrooorrtveis, ha
jam sido declarados inconstitucionais 
pelos tribunais judiciários. . 

Parágrafo úníco .,- Será secreta. a. 
votação do Senado, quaDJdo tiver por 
objeto as nomeações dependentes de 
8,ip!'ovação dê1e. , 

Justificação 

Do projeto: 
Art. 31 - CoiXl!pete privativa

mente ao Senado Federal julgar 
o Presidente da República,· assim 
como as demais auto..'"Ídades fci1e
rais indicadas por esta Consti-tui-
ção. . 

Pa.rágrafo único- Qu:a.Illdo fun
cionar .como tribunal de justiça, 
o Senado Federal será presidido 
pelo Presidente do SUpremo Tri· 
bunal Federal. 

Art. 32 - 0ol:llJ1)ete alnd.a. pri
vativamente ao Senado Federal: ~ 

I - Aprovar, mediantP voto .se
creto, a nomeação de magistrados, 
nos casos indicados na Constitui
ção, e bem assim a do Procu:ra
dor Geral da República, dos Mi
nistros do rribtmal de Oonta.s, do 
Prefeito do Distrito Federal e dos 
chefes de missão diplomática.. 

n - Autorizar a intervenção 
tederal nos Estados, no caso do 
n. 0 IV, do art. 117, e os eiQprés• 
timos externos do.s Estsdos, do 
DistritO Federal e dos Mun1~1os. 

Àrt. 33 - Coma>ete ainda ao 
Senado Federal suspeDder a 
'execução. no todo ou em parte, 
de lei, decreto ou ato, declarados 

inconstitucionais pelo órgão com-. 
petente. · 

E' conveni-ente que, na secão relati
va ao Senado, haja uma referência a. 
tôd'as as atri·buições que lhe cabem, 
e de que a ConstitUição trate em OU:
tros lugares. BI:!Sta, porém, que seja 
!eita. pela simples citação dos artigos 
especiais, que a essas atribuições di-
gam respeito. · 

A disposição !io art. 31, parálgrafo 
Ú'IliCO, deve passar para o artig>o ·ati
nente à presidência do Senado (art. 
51 do proj-eto) . Esta transfe:rêncta 
"constitue objeto de outra· emenda.. 

N.0 1.242 

Ao art. 34, inciso I, n e vn, onde 
se diz: "votar", diga-se: "decretar". 

Justificação 

Esta emenda remedia grave êrro 
do dispositivo em aprêço. Realmente, 
o Congresso Nacional nada vats. com 
a sanção do Presiuente da Repúbli
ca, que é procedimento subseqüente 
à votação. Só depois de votado o or
çamento da receita e dttspesa é que 
a respootiva lei subirá à sanção. Vo
tação e sanção não são atos . sequer 
simultâneos. J:mpõe-se, destarte, subs
tituir a expressão "votar" por "de
cretar", a não ser que se prefira eli
minar a parte final do art. 34, com
preendida naquelas palavras - "com 
a sanção do Presidente da Repú
blica." 

Como, porém, essa eliminação exi
giria que se fizesse oatr'o dispositi
vo, prevendo o ato da sanção, afigu
ra-se-nos mais interessante, por me
lhor concisão, a emenda nos têrmos 
em que apresentamos. A ação de -
decretar - tanto pode ser do Exe
cutivo, como do Legislativo, como de 
ambos os poderes conjuntamente. 

Sala eas Sessões, em 8 de junho 
de 1~. - A_loysio de Castro. 

N.O 1.243 

Substitua-se o art. 34, VIII, pelo 
:oeguinte: 

."Art. 34- ... 
XI - Transferir tempo.ràriamente 

a sede do Govêrno Federal, mediante . 
proposta. do Presidente da República.'" 

Justificação 
' 

A trans!erênda. da sede do Govêrno 
Federal só pode ser por motivo de 
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guerra, calamidade pública, comoção 
intestina, etc. Mais do que o parla
mento, deve o Poder Executivo estar 
aparelhado para saber se a hipótese 
é daquelas que impõem a mudança. 
- Rogerio Vieira. - Aderbnl Silva. 
- Otacílio Costa. - Roberto Gros-
sembacher. - Hans Jordan. - Or
lando Brasil. 

~o art. 159, § 19 do Projeto, su
prim.a.-se a palavra: "mercadorias". 

Justificação 

Com a extensão com que está for
mulado, o dispositivo impedirá o po:. 
der público em t:mpo de paz, de re
gular o trânsito de mercadorias den
tro do território nacional, . salvo por 
motivo de saúde pública. Quer isso 
~ · que, em caso de comoção intes
tina oriunda de p~:rturbação na or
dem econômica, que determine a de
cretação do estado de sitio, não po
derão os poderes públicos regular o 
trânsito de mercadorias no territó
rio nacional! 

A extensão do dispositivo é tal que 
impedirá qualquer intervenção do Es
tad~ na ordem econômica. Disfar
Qa<iamente é a implantação da dou
trina do Estado individualista. Aliás, 
êsse artigo está em franca divergên
cia com· diversos dispositivos do Ca
pitulo "Dos Direitos Sociais". O que 
se deve garantir, em tempo de paz, 
é unicamente o trânsito das pessoas 
salvo motivo de- saúde pública (mo
léstias contagiosas, etc.) . - Aderbal 
Silva. - Rogerio Vieira. -. Otacilio 
Costa. - Roberto Grossembacher. 
Hans Jordan. - Orlando Bf'asil. 

N.0 1.244 

Ao art. 35.0 , inciso I, onde se diz: 
"Nações Estrangeiras", diga-se: 

"Estados Estrangeiros". 

Justificação 

E a mesma que argüimos, funda
mentando a emenda que elaboramos 
pa.ra o art. 3.0 , inciso I. 

Sala das Se~ões, em 8 de junho de 
1946. - Aloysio de Castro. 

N.0 1.245 

Ao art. 35, inciso m, acrescente-se 
depois do vocábulo "permaneçam.", o. 
advérbio "temporàriamente". 

Justificação 

O tundamento desta emenda é o 
mesmo .. que desenvolvemos na justi
fiéação da oferecida· ao art. 3.0 in
ciso v.· 

Sala das Sessões, em 8 · de junho 
de 1946. - Aloysio de Castro. 

N.• 1.24:6 

Ao art. 4:3: 
Redija-se assim: 
A Comissão Permanente do Congres

so Nacional compor-se-á de vinte . e 
um deputados· e vinte e um senado
res, esc.olhidos no final d~ cada sessão 
legislativa, os primeiros pela Câmara 
observado o critério estabelecido pelo 
§ 2.0 dú art. 11, e os segundos na base 
de um representante por Estado e um 
pelo Distrito Federal. 

Justificação 

Em verdade, ninguém descobre o 
critério jurídico em que se . inspira o 
art. 43, tal como redigido no projeto 
da Comissão. Baseado no § 2.0 do ar
tigo 11 não é, porque, como sa.bemos 
todos, os senadores não ·são eleitos 
sob as determinantes do princípio da 
representação proporcional dos par
tidos. Baseado no têrço da represen
tação senat0rial de cada Estado tam
bém não é, porque nessa hipótese 
seriam êles em núm.ero de 21, incluin
do o representante do Distrito F~
a.era.l" · . '" 

No tocante ao número de depu
tarlcs, não foi menos arbitrária & 

cifra indicada, para ser repartida, em
bors na proporção das representações 
dos partidos. 

Ta 1 dispositivo do projeto parece
nos, assim, desapoiado de qualquer 
critério. E dai .ll. nossa emenda, que, 
fixando número igual de represen
tat"!.tes da Câmara e do Senado, su
jeita. a escolha dos primeiros ao prin
cipio contido no § 2.0 do art. 11 e a 
escolha dos segundos ao principio 
da representaçfio dos Estados, a que 
está subordinada a sua eleição. 

S:J.la das Sessões, em S de junl'.o 
de 1946. - Aloysio de Castro. 

N.0 1.247 

Arts. 43, 4:5 e 4:6 - Suprimam-se. 

Justificação 

A Comissão Permanente do Con
gre:::e.o Nacional recebeu, pelos . arti• 
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gos 42 a 46, uma. ~elegação do pró
prio Congresso Nac1onal, para exer
cer atribuições que lhe são privati
vas e indelegáveis. Não se diga que 
se trata de uma parcela identificada 
com c próprio Congresso Nacional -
pois a parte não é o todo. A verdade · 
é que a inovação modifica profunda
mente o conceito tradicional do uo
der legislativo brasileiro e ao mesmo 
ternpu restringe, de maneira perigosa, 
a eventua~ ação do Poder Executive>, 
nos casos típicos ·de emergência para 
·a d•:fesa da República e de suas ms-
tituições. · ' 

Os poderes constitucionais devem 
s!'!r harmônicos e independentes entre 
si. como consigna o art. 6.0 - mas 
nunca perturbados por um sistema à-~ 
evidente susueita recíDroca. 

Essa é a tradição do direito bra.: 
sileiro, sem maiores preocupações de 
reforcamento do Poder Executivo, mas 
também sem ·o êrro igual de seu en-
fraquecimento. . 

S. S .. 17 de junho de 1946. - Joa
quim A. Sampcio Vidal. 

N.0 1.248 

A Seção VII do Capítulo II, sob a 
rubrica "Do comparecimento dos Mi
nistros de Estado": 

Suprima-se a precitada Seção. 

Justiticatica 

A matéria compendiada nessa Seção 
é de origem parlamentarista. o Pro
jeto afasta-se, assim. do-regime mais 
condizente com a índole do povo bra
sileiro - o presidencialismo puro. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Herophilo Azambuja. 

N. 0 1.249 

Art. 56 - "Se decorriüos trinta 
dias da data fixada, para a posse, o 
Presidente ou vice-presidente da Re
pública, não tiver, salvo por motivo 
de doença, assumido o cargo, deéla
ra-lo-á vago o,.Tri>buna-1 Eleitoral Fe
deral". 

Substitua-se· a eXPressão - ".!:oalvo 
poo- motivo d·e odo·enç-a", por est:as 
"salvo :por motivo de fôrça maior". 

Justificação 

O Presidente eleito ou o vic-e-presi
dente podem re.almen-te S€1" impedi

. dos de assumir o cargo por outro mo-

tivo imprevisto •e imvolu:n,tário que 
não, apenas. a doen~: pode:m. de fa
to, ser obstados d-e fazê-lo uor se
qu&<tro, por cala.midade pública, 1)0-r 

causa de revolução uu gue!'lra, etc. A 
eZ!P!'essão fôrça maior compre€nde 
tõdas .as hi[lÕtes-es de omissões in'V<>:
luntárias: 

Sala das S·essões, 18 de · junho de 
1946. - Pedro verga7a. - Luiz Mer
cio Teixeira. - H~ophilo Azambuja. 
- AdroaldO Costa. - GUcério Alves. 
- Eloy José da Rocha. 

N . 0 1.250 

TiTULO II 

DA UNIÃO 

CM>fTULO ID 

Do Poder Executivo 

Seção li 

Das atribuições do Poder Executivo: 
Art. 60 - ••..•...••••.•.•• 

Acrescente-se entre os ns. XII e 
XIII do Proj€to ou onde couber: 

N. 0 • • • - "Expedir decretos sõbre 
a organização e a coordenação ::los 
serviços administrativos, o comando 
supremo e a organização das fô:rças 
armadas, observados, porém, os limi
tes das dotações orçamentárias". 

Justificação - Sem prejuízo da le
gislação ordinária e dentro dos limites 
orçamentár.t._os. é licito ao Poder Exe
cutivo dar aos serviços públicos es
trutura ou reestrutura criando os 
cargos necessários, sem aumento de 
despesas. 

N. o XIX - Substitua-se a atual 
redação do Projeto pela seguinte: 

"XIX - Enviar à Câmara dos 
Deputados no mês de junho de cada 
ano. a proposta de orç. :nento para o 
exercicio subseqüente". · 

Justificação - 'o. projeto determina 
que a proposta orçamentária seja 
enviada pelo Poder Executivo ao 
Congresso no primeiro mês da ses
são legislativa, isto é, em abril Isto 
imoortaria, como se demonstrou na 
juStificação da supressão do ar 135. 
em graves inconveni-entes. 0 Poder 
Executivo teria de preparar com 
enorme antecedência, e num prazo 
de três meses. uma proposta orça
mentária para urn períooo longím::o. 
dispondo o Congresso, prãticam~n!e 
de nove meses para discuti-la. Nos 
F..stados Unidos da América do Nor
te a proj)<lsta orçamentãrla é apre-
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sentada. pelo Executivo ao Legislati
vo em janeiro. O ano fim:.::H::eiro nes
se pais começa em 1 de julho. O 
Congresso dispõe. portanto. de seis 
meses para discuti-la. Devem aqui 
ser :reproduzidas as razões, já invo
ca-das, que fundamentaram a supres
são do art. 135 do Projeto. 
. S. S., 18-6-46. - Ari Viana. 

N.0 1.251 

Ao art. 60. 
Entre as atribuições privativ9.s do 

Presidente da República, inclu~-:;e 

"Nomear com aprovação do Senado. 
eis Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral 

Na ausência do Congresso, designá
l<>s-á em comissão, até que o Senado 
se pronuncie". 

JustificaçãO 

A Constituição de 1891 é um d'l
cumetno admirável de técnica legis
lativa. Incorporar muito dos seus dis
positivos à ·Carta Magna que ~st'imos 
elaborando é obra de sabedoria pvií
tica. Não devemos, por simples v-<tiJ.a
de ou exibicionismo, emendar o que 
está certo. 

Entre· as atribuições Qnvativs.s ::lo 
Presidente da República na ·e.;ão 
própria, que é a II, do Capitulo UI, 
do Projeto, não .figura a de no:near 
os ministros do Supremo Tribum.l 
Federal. 

Sómente. no art, 74, Seção II, do 
Capitulo IV, é que se allLde a e,ssa 
competência. 

Deslocada assim a ma-téria, escapou 
à douta Comissão Constitucional r,!
gular a nomeação dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal no inter
regno das sessões legislativas. 

Com a restaill'::.ção do que a r""S.iJ'éi
to d.ispunr..a a Constituição de 189:i., 
objetivo collmado pela nossa emenrla, 
o têxto ficaria melhor colocado e mais 
eomple·to. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. Getúlio Moura. 

N.0 1.252. 

Suprima-se o n.0 II, do art. 62. 

Justi!icaçfio 

No Preâp:J.bulo consta expressamen
te que estamos reunidos em Assem
bléia Constituinte, "para orga.:liza.r 
um regime democrático". 

A futura constituição serâ' necessa
riamente a ·estrutura jurídica lfêsse 
regime. 

Atentar contra a Constituição ·é fe-
rir 6 próprio regime . . 

Entendemos, por isso, que o n.0 II, 
cuja, supressão advogamos, é uma re
dundância frente ao disposto no n.0 I, 
do citado art. 62, que dispõe: 

Art. 62 - São crimes de respou.:;a
bilidade os atos do Presidente da Re
pública que atentarem contra: 

I - A Constituição. Federal. 
A expressão "regime democrático'', 

tomada isoladamente, é muito vaga e 
abstrata. Els deve ser entendida {·m 
função da Constituição que a d.e-ve 
observar e conter. 

Se houvesse mn único conceito cie 
democracia, rígido,. certo e inva"·iáve:!, 
não haveria rr.aior perigo na expt'e~

são por nós incriminada . Mas a ver
dade é .. outra. Em todos 9s tempos a 
noção de democracia variou .nllito. 
Será "<> govêrno livre da nação r..eb. 
nação"; como a entendia Rui .Barbc
sa, ou · será "tõda a organização c' o 
poder avessa do despotismo", ~o mo a 
definia Alcibíades? Sob qualquer ân
gulo que se encare a democracia, ela 
depende visceralmente - pon~iticou 

Rui - mais que outro qualquer sis
tema político, de "princípios abstra
tos". 

Hoje, sobretudo, o conceito de .:iemo
cracia adquiriu uma elasticidade cp'3~i 
infinita. Todos. os partidos politi·'!OS, 
da direita conser1adora à ':)Sql :~rd;:-, 
revolucionária, inscreveram es.sa p<J. .. 
lavra mágica nos seus programas àe 
ação, ainda que variem fundamental
mente os méto.dos que preconizam ps
ra a su.a adoção . Basta dizer que r.té 
a Rússia, pais que vive sob •rm re
gime ni•tLdamente totali·tâl:io, onde niio · 
há liberdade de pensamente nem li
vre debates de idéi2s, é conaide:ra.da 
uma grande democracia, pelos comu
Distas. 

Pode-se avaliar, portanto, os ;,Jer1zos 
e percalços a que ficará sujei:;o o 
Presidente da República se pre·.ra!e
cer, entre os crimes de sua resnon
sabili-dade, o de atentar contra "o re
gime democrático", desde que a Cons
tituição não logre· definir, prec1sa e 
seguramente, o que é "regime demo-

, crático". -
Seria profundamente lamenttwel 

que a digni-dade funcional do mats alto 
Magistrado do P'aís ficasse expoa~ à. 
rabullce partidária, maliciosa ~ ap:ü
xonada, na interpretação de "~riXJ.-
cfpios abstratos" . ·· -
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Sala das Sessões, 18 de junho de 
1!?46. - Getúlio Moura. . 

N. 0 1.253 

A Seção IV. do Capitulo m, que se 
refere aos l\finistros de Estado, acres-
cente-se: · 

Art. Os Ministros de Estado não 
poderão comparecer às sessões do 
Congresso. e só se comunicarão com. 
êles por escrito, ou pessoalmente em 
conferencias com as comissões das 
Câmaras. -

Justificativa 

O aditivo proposto, que reproduz a 
primeira parte do art. 51 da Consti
tuição Federal de 91, decorre da emen
da supressiva da Seção VII do Ca
pitulo II, que vimos de apresentar. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Herophilo Azambuja. 

N.0 1.254 
Ao art. 63. 
Re·ciij:a.-se n~te têrmos: 
AI.t. 63_ O PJ:.esidente da R~pública 

no exercício das suas funcões. é au
xi:liado .pelos Mirlistros d-e -Es.tádo. · 

Emenda de redação 

Do projeto: 

Art. 63. O Presidente da 
Re:públl'ca é auxiliado pelos 

ministros de Estado. 
· Em 17 d!e junho de ·1946. - Clo

àmnü Qa;rcroso. 

N. 0 1.255 

T!TULO II 

DA 'ONIÃO 

CAPtTULO Ill 

Do Poder Executivo 

Seção IV 
Dos Ministros de Estado 

Art. 64 .•. 

Parâgrafo iinlco ... 
I. Sup~.ma-se. 

Justificação 

Em virtude d:t emenda apresentada. 
em seguida ao art. 137, a proposta or
çamentá.."'ia passará a ser elaborada 
por um órgão especialmente junto à. 
Presidência da República. O art. 64 do 
Projeto contará um parágrafo Unico 

assim redigido, cem a supressão do 
item I: 

Parágrafo Unico: "_1\.o Ministrq da 
Fazenda compete, ainda, apresentar 
ao Presidente da Re'Jública, no pri
meiro trimestre de cada ano, acom
panhado do parecer do Tribunal de 
Contas, o balanço definitivo da recei~ 
ta e despêsa do ultiíno exercício". 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - A.ri Viana;. 

N.0 1.25ii 

Emenda 

Art. 68, § 2.0 "N-o -tocante a lei or
çamantári·a, ca•à'a Ministro de Esta
do re~ond.erá. pel.a.s• des:pêsa.s do seu 
M:Lnistério, e o Minist:-o da Fazenda. 
além ilisto, pelx a.Trecadaçáo da re
cei:~a., ' .. 

Subs-titua-se, a IP3.11tir da · pa1ana 
resporutJ;e:rá, por esta form-a.: ."pelas 
orcl,ens e omissões prejuruciats ao .erá
ri•o e :que lih>e· :~·ejam im:putáveis". 

Justijica.ção 

Sendo !Pessoal a reSJpon.<:abilidade 
penal, como está no ·próprio projeto 
(art_ 15!l, § 34), não se· .c·omp!'•eende 
como possaJn. -os Mi11i::trcs ll:'es:ponder 
por despê&as ilegais, feitas por fun
cionários; também, nã.o se corn:preen
&e come pcs~~ o M:im:istro da Fazen
d·a l'esrpondie-r · <pe:].-as emissões que um 
·cob·tcr i-edend t-enha ;no exercício da 
sua atiYidade arrecadora. 

A -emenda aif.asta essas inju::tiças a 
que o projeto levaria, necessàr.ia.mente. -

Sa•ls das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Pe4To Ver.ga:ra. - Luiz It!er
c'Do Tei:J:!ebr:L. - Ad.:rooldo Costa. -
Bayard Lim,U-. - Elcy José da Rocha. 
- It!a7l.IOeZ Duarte. 

N.0 •1.257 

Ao art.. SS do Proj·eto : 
Su.prüna.-s.e -a. inte·rcalada - "além 

do previsto no .art. 47"~ 

Justificação 

A ·emend.a -e>ra •PrO!Posta decorre da 
supressiva de roda a S::çã<J VII do 
C<:1)ítulo IT, também .por nós apr.zsen
tad.a. 

Sa1a. de Sessões, 18 de junho de 
1946. - Rerop'hi.Lo Aza.?rz,buja. 
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N.0 1.258 

Ao Cz.pitulo IV do Titulo II. 
Do Poder Judiciário: 
Ao art. 67, n.o n. 
Substitua-se pelo seguinte: 
II - Pelas justiças locais. organi

--zadas pelos Estados e pela União no 
Distrito Federal e nos Territórios. 

Ao art. 77, n.0 m. 
Substitua-se pelo segu:nte: 
III -. "Julgar em . !'ecurso extraor

dinário as causas decididas em única 
ou úl<tima instância, por qualquer juiz 
ou Tribunal: 

a) e::n ação rescisória quando ques
tionar sô'::>re a aplicação de tJ:atado e 
lei federal e a decisio fõr contra ela; 

b) quando se dis:ut:r a vigência- ou 
validade da !:~i federal em face da 
CoP..stituição e a decisão fõ:r contra 
ela; 

c) quando se questionar sôbre a 
aplicação da Constituição ou de lei 
fe::le!·al e o Tribunal negar a apli-
cação; . 

d) quando se questionar sôbre a va
lidade de lei ou aro dos gov-ernos lo-· 
cais em face da Constitu:ção ou de lei 
federal e o Tribunal julgar válido _o 
ato ou lei impugnados; 

e) quando ocorrer diversidade de 
1!lterpretação da Constituição ou· de 
l-ei federal entre dois ou mais tribu
nais ou enire qualquer um dêles e o 
Supremo Tribunal Federal". 

Ao art. 77, n.0 IV. 
Onde se disse - Tr:ounais Federa.i::; 

d_.e Recursos, diga-se - Tribunais Lo
cais. 

Aos 2.rts. 79, 80, 81, 82 e 83: 
Suprimam-se. 

Justificação 

As emendas substituem as disposições 
relativas aos Tribu..Tlais de. Recursos 
oonstantes do p!OJ\t:to. da Qomissão 
Constitucional por outras Inspiradas 
no projeto .do saudoso Min:st:-o Artur 
Ribeiro. Se não logrou aceita!(ão na 
Constituinte de 1934, o p::ojeto merece 
acolhida na nova Carta Constitucio
nal que estamos elaborando porque 
não acarreta novas despesas ao Te
souro Nacional e realiza a unidade da 
justiça por meio de uma organização 
judiciária na<:'onal em que desapare
ce a dualidad-e de hiera!'quias e se 
erige o Supremo Tribunal Federal em 
chave de abóboda de todo o sistema. 

Por êste conju.."'lto de normas se res
tabelec·~ a u."'lidade da Justiça do 

tempo do Império sem os inconvenien
tes então ver-l..ficados e agora corrigi
dos com a dua.l:dade de investidura 
e a dualid:c::.de sucessiva em vez da 
dualidade d-e jurisdições paralelas in
troduzidas na Carta de 1891. 

.A divisão da nossa Magistratura em 
Federal e Estadual, desintegrando, 
dêsse modo, a ve)ha unidad& jurisdi
cional foi obra do extremado Federa
lismo de Campos Sales e outros Re
publicanos h:stóricos. 

A -experiência já demonstrou que se 
· pode realizar a unidade de j urisaiçáo 

e a dualidade de investidura com 
grande vantagem e sem que, com êsse 
procedimento se prejudicasse o prin
cípio F·õcierativo. 

E execução prática dos arts. 107 
e 108 da Carta de 1937 melhorou con
sideràvelmente a administração da 
Justiça e provou à evidência que se 
pode atribuir aos Juizes Locais as 
funções da Justiça Federal de pri
meir" instância. Pode-se agora, a 

. meu ver, concluir a obra encetada 
e dar aos Tribunais dos Estados com
petência para julgar em recurso or
dinário as causas em que a União 
fôr interes~ada o-a nos crimes pra
ticados em prejuízo . de bens, serviços 
ou interêsse da União. O. projeto 
cria, em vez de um, quatro Supremos 
Tribunais. conservando um com o 
nome antigo e dando aos outros t::-és 
a denominação menos pomposa de 
TribUI1ais de Reclamações, mas lhe 
conferindo na realidade funções da 
mais alta relevância. 

Ora, será êrro imperdoável retirar 
do Supremo Tribunal a competên
cia única e exclusiva para rever as 
decisões de última instância em que 
se agite a questão Federal, competên
cia qu& não pode ser nem dh"idida 
nem partilhada, sob pena de ~acri

ficar-se a unidade do direito e da 
sua· interpretação. 

Parece que o intuito foi menos o 
de inventar uma segunda instância 
privativa para as causas de interês
se da União que o de descongestionar 
a mole de autos que sobreca..'Tegam 
a nossa Suprema Cóne. -

Dessarte para remover um mal 
transitório, de causas conhecidas e 

·fàcllmente remediáveis, se iria des
prestigiar o nosso --ais alto Tribu
nal, diminuir-lhe a autoridade e en-

. fraquecê-lo pela subdivisão imagina
da, onerando .ainda o Tesouro com 
uma. despesa ~nnanente e avultada.. 
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A ·solução proposta pelo Instituto 
da Ordem dos Ativogados no magní
fico anteprojeto oferecidó ao exame 
desta ãssembléia, isto é, a re<l.uçáo 
dos três Tribunais de Recursos a um 
sã, também não me parece aceitável, 
porque zp.esmo êsse Tribunal único 
àe recursos se torna desnecessário e 
oferecer os i?convenientes apontados, 
vmdo complicar ainda mais o nosso 
aparelho judiciário. 

uma das vantagens evidentes do 
projeto que defendemos na Consti
tuição de 1934, juntamente com o bri
lhante Deputado F. Negrão de Lima 
e agora reproduzimos, consiste em 
passar para os Juizes Locais as cau
sas' em que a União é interessada, 
tentando assim. a Justiça Federal 
ac~ssivel ao povo. Se a supressão dos 
JuiZes Seccionais e a transferência ao 
Juiz da Capital do Estado da facul 
dade de processar e julgar causas que 
cabiam àqueles juízes federais foi um 
progresso;-- não resolveu, entretanto. 
o problema de modo completo, por
que a Justiça Federal nermaneceu 
nas Capitais, o que tornà difícil se
não impossível a defesa para os po-
bres. · 

A única reserva oposta ao projeto 
de unidade ·da justiça e dualidade da 
investidura consiste em alegar · abu
sos dos governos estaduais contra o 
decôro e a independência da magis
tratura. 

Tal objeção desaparece com a !i
xação de regras constitucionais as
securatórias da capacidade e da in
dependência dos magistrados quer fe
derais, quer estaduais. 

As emendas que sugerimos conci
liam as vantagens da unidade fun
cional com as necessidades práticas 
de extensão territorial do. país e da 
forma federativa do Govêrno. 

Rio, 16 de junho de 1946. - Da
niel de Carvalho. 

N.0 1.259 

Ao art. 63, ,proêmio e n,.0 ID: 
Re,dija-s.e assim: 
Art. 68 - -com .as r.estrições ex

pre&:a.s nesta Constituição, os_ Juize3 
g<JZarão das s€guimtes garantias: 

m - irreduti-bilidade dos V'etnc1-
m·entcs, que :fi.c:am, 'entretanto, su.,. 
j.eitos .a{)s impostos· gerais. 

Do ;projeto;. 
Art. 68 - Salvo as restrições 

expressas, nesta Constituição, os 

Juízes gozarão das grurantias se
guinte-s: 

m - irredutibilidade dos ven
cimentos, os· quais ficam, todavia 

ferece os inconvenientes apo:::uudos. 
&ujeitos aos impostos gerais. 

Em 17-{).46. - Clodomir CardOso. 

N.0 1.260 

Ao art. 68, § 1.o: 
OndJe -'='e tiiz "a,.os setent.a .e dois 

anos'', dig.a-se: "aos sessenta e oito 
anos." 

Justificação · 

Noã nos parçce. qUe se deva. alte
rar o que, a propósito ·dispur1hamm a 
Constituição dê 1934 e a Carta autor
gad.a .em 1937. 

Não só os magistrados, mas quem 
quzr que ~·e dedique, numa: vida i...'l
te~a. à .atividade intele-ctual; não al
c.a.nçará, a casa dos 72 ar.os c:.n con
dições d!e bem servir e acudir com 
pontualidade acs dov•e.:::es das fun- ' 
çõ2s públicas:. No que diz respeito 
à magistratura, blem piores, via de l'e
gra são as ccnàiçõe-s à·e hlgidez física 
.e mental dos que, por dezenas d-e 
an.c;s, a fio, a ela ded1oaramm a sua 
atividade, suportando o é:esconf-~r

to e .as adversiC.a:des de uma exis
tência quase d~sconso1a.da, pe:.os in
vias :::.er~5e·s brasile~os. Ademais, 
fô::ça é ré'CCI!:l:hecer que, ao cabo de 
30 a S5 S.m!Os de serviço, entra em 
declinio a ca-pacidade <!e !Produção 
intelectual de um juiz, porque êle 
não .trabalha quand;:; poct,e, -nem 
da ·às horas e a todos os ir.stantes, 
para de$ríncumbirr-se da 'alta missão 
que a Sociedade lhe confere. 

Além <li.;;"'O, merece considerado 
que, .apesrur dos te:>-..-tos oonstitucio
ml.is haverem szmpre poõsibilitado ·a 
aposentadoria dos juízes por iniciativa 
própria, com todos os proventos da ai:i
vidade, tanto que completem 30. anos 
de serviço não na requerem êles, ins
pirados . -na esperança de que, dia<:> 
mais adiante, poderão obter me'!ltoria 
nos parcos vencimentos que estão a 
perceber. Essa esperança é que os 
prende ao exercício da .iudicatura 
buscando cada qua::. recuperar, debal
de, as energias para sempre diluídas 
pelo cansaço da tarefa vencida na 
prática de mais um sac:rificio edifi
cante, desta vez em favor da familia, 
que, ao depois do desaparecimento do 
chefe. não conhece outra vi:3a que 
não a das privações e <los revezes. 
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Vale dizer, pois, que a dilatação do 
limite d-e ida-de para a a:pose::ttadoria 
compulsória dos Juizes, não atende 
11em aos interêsses da justiça, nem aos 
interess~X• sociais ·em causa. se, ex
ee-pci<ma.lmente, o juiz, de,p.ois -de 63 
=os se -en.oeontTar em bõas condições 
de sanidaci:t, a sua atividla;de •e o seu
saber bem :pedem <Ser úteis à socieda-· 
àJe, ak!da que afastado da. função pú
bl1c•a, pelo que ·e.:tá ha-bilitado a pro
duzir, como advo.ga.do, .como CO!n!Sul-
tor ju;:oiruco .e publicista. . 

A emenda, por conseguinte, não sa
crifica o ;bom magistua,.d.o, antes o 
l"esguarda de maiores vicissitudes, 
resgua[·daado ··os a1tcs o.bjetivos da 
Ju.:lt.iça. 

Sala <ias Sessões, .em 3 <i·e junho 
de 194S. 7' AloyskJ de Castro. 

!'{,0 1.261 

Art .70 Substitua-s-e pelo se-
gui.nte: 

Art. 70 Nenhuma porcentagem 
será concedida por qualquer titulo a 
magistrado. 

Justificação 

Reproduz o art. SO do ante-projeto 
do Instituto da Ordem dos Advoga
dos Brasileiros. 

A sua revelância para o prestígio 
da magistratura é de evidência e não 
pre<:isa ser :ressaltada. 

Sala das sessões, 18 de junho de 
1946. - Ade1·baZ Silt'a. - Octacilio 

·Costa. - Roberto Gros:;embacher. 
Hans Jordan. - Orlando Brasil. 

N.O 1.262 

Ao art. 70: 
Redija-se assim: 
Art. 70. Nenhuma percentagem 

será atribu~da aos magistrados sôbre 
as ãividas cobradas judicialmente. 
Do projeto: 

Art. 70. Ner..lmma percen
tagem s~rá _atriJUlda a magis
t:'alõ.o em ·nrtudc de cobrança 
de dívida. 

Em 17 de junho de 1916.- Clodomir 
Cardoso. 

N.0 1.263 
Ao art. 72: 
Redija-se assim: 
Art. 72. ~ vedada ao JUiz a ativ"i

dade político-partidária. 
. Do projeto: 

Art. 72. E' vedada ao Juiz 
atividade na política partidária. 

Em 17 de junho de 1946. - Clodomir 
Cardoso. 

N." 1.264-

Ao art. 73: 
su,bstituam-se, por· êstes, os ns. II 

a IV: 
I, eleger anualmente, dentre os seus. 

membros, os reSJpectivos presidente e 
vice-·oresidente; . 

II, ·votar o regimento interno, re
gulando nele a sua d:Xeção, bem como 
a Secretaria; 

III, prover os cargos e funções da 
Secretaria, dos Cartórios e dos à.;;mais 
serviços auxiliares, promover C>S res
pe-ctivos funcionários, licenciá-los. 
conced~r-lhes férias e delÍlití-los, ob-· 
servadas as condições e ·formalidades 
legais; 

IV, conceder .. .licença e férias, ne>.s 
têrmos da le1, aos seus membros e aos 
Juízes. 

Emenda de redação. 
Do projeto: 

Art .. 73. Com:pete aos Tri
bunais: 

I eleger, · anualmente, 
dentre os próprios membros, 
seus presidentes e demais órgãos 
de direção. 

II elaborar seus· regi-. 
me:ntos internos, organizar ~ 
serviÇos de suas Secretarias, seus 
Cartórios e demais serviços au
xiliares, bem como propôr ao 
Ccng:-esso·Nacional a criação ou 
su-pressão de cargos e a fixação 
dos respectivos vencimentos. 

m - co::tceder licença e fé
rias, nos têrmos da lei, a sew; 
membros, e aos Juízes e ser
ventuários~ue lhes são imedia
tamente subordinados. 

IV - prover os <::argos e 
funções de suas Secretarias, 
Cartórios e demais serviços au
~liares, na forma da lei. 

Em 17 de junho de 1945.- Clodornir 
Cardoso. _..... 

N.0 1.265 

Ao art. 73, inciso I, onde se diz 
"anualmente", diga-se: "b·'enal-., 
mente". 

Justificação 

Ampara a emenda· ora oferecida a 
necessi-dade de tornar. mais eficiente 
a açã.o administrativa dos Presidentes 
. dos Tribunais à e Justiça dos Estados . 
A sua ..mtlldança, ao fim de um ano, 
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não possibilita os frutos que adv'.riam 
de uma permanência mais dilatada. 
no tQ~.:ante à tarefa simplesmente ad
ministrativa da justiça em todo o ter
ritório .de um Estado. ProVldências 
congj;derad.as úteis e benfazejas não 
se chegarão a ultimar, adotadas por 
um Pi-estdente, se outro Ioga o sucede, 
na chef:a da magistratura local. 

Nos Esta.ãos de grande extensão ter
ritorial por que se distribuem os órgãos 
iudiciários, é de observar-se, fre
qüentemente o que acabamós de re
f-erir. "Urge, pois, evitar que tal acon
teça, fixando-se em dois anos o pe
rlodo para o qual são eleitos os Pre
sidentes dos Tribunais de Justiça. 

Sala das Ses~ões, 8 · de junho · de 
1946. - Aloysio de Castro. 

N.0 1.266 

Artigo 74 -. redija-se. 
"O Supremo Tribunal Federal, com 

sede na Capital da República e juris
dição em todo território nacional, com
por-se-á de quinze membros." 

Justificação 

A necessidade da elevação do nú
mero ·de membros do Supremo Tri
bunal Federal, é notória e inconteste. 
Porque não consignar desde logo a 

·elevação, a aguardar-se a proposta do 
próprio Supremo Tribunal Federal? 

Sala das -sessões, 17 de junho de 
1946. - Joaquim A. Sampaio Vida.Z. 

N,0 1.267 

Ao art. 74: 
Redija-se assim: . 
Art. 74 - ·O Supremo Tribunà.l 

Federal funcionará na Capital da Re
pública e terá judisdição em todo o 
pais. Compõe-se . de onze. MLTlistros, 
podendo êste número, por proposta 
dêle, ser aumentado até quinze. 

Justificação · 

Do projeto: 

Art. 74 - O Supremo Tribunal 
Federal, com sede na Capital da 
República e ~jurisdição em todo 
ó território nacional, compor-se-á 
de onze ministros. :e:sse número 
não será reduzido, mas precedendo. 
proposta do próprio Supremo Tri
bunal Federal. poderá S".I elevado 
por lei até quinze. · 

Não há necessidade de constar do 
artigo que o número 11 é il'redutivel. 
A irredutibilidade decorre da só de-

claraçãó de que êsse é o núm-ero dos · 
membros do Tribunal. P.cresce que 
há uma· permissão para o aumento, o 
que reforça a conclusão decorrente do 
silêncio sõbre a diminuição. 

Em 18-6-46. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.268 

Ao artigo 76: 
Onde se diz "nos crimes comuns 

e nos de responsabilidade", diga-se so
mente: . "nos crimes áe responsabili
dade". 

Justificação 

Não há por que se determine que 
os .Wilnistros do Supremo Tribunal 
Federal, nos crimes comuns, sejam 
julgados pelo Senado Federal. Em 
verdade, nada justifica seja êsse jul
gamento procedido pelo órgão político 
do Senado, e nada justifica porque, 
na hipótese, nem siquer vinga. a idéia 
de suspeição para com a própria Su
prema Cõrte. No dia em que um mi
nistro do alto colégio incorrer - em 
crime comum, seja êste de que na
tureza fôr, não há duvidar de que, 
para salvaguarda da sua própria digni
dade, se apresentarão com a mesma 
ir.suspeição de sempre; os seus co
legas, para pronunciar o devido ve
redictum. -

J:á. assim tem acontecido no julga
mento de causas cíveis no seio do 
Supremo Tribunal, como nos Tribu
·nai~ de Justiça dos Estados, inclu
sive no da Baia, em cujos anais- se 
registam votos memoráveis, no par
ticular. 

Somos, dest'arte dos que entendem 
que os crimes comuns só em casos ex,_ 
cepcionalissimos deve ter outro pre
tório que não o da justiça comum,. 
para evitar que os julgamentos caitlam 
a outros que não sejam os verda
delros juízes togados. 

Sala das Sessões, 8 de jun..r10 de 
1946. - Aloysio de Castro. 

N.0 1.26S 

Ao art. 77, n.0 ID, a: 
Redija-se assim: 
a) quando a decisão fôr contrária 

a dispostii'."O da. Constituição 
Emenda de redação. 

Do projeto. 
a) quando. a. decisão fõr contrã- . 

ria a qualquer dispositivo da Caris- · 
tituição Federal. 

Em l'l d-e junho de 1946. - Clo
domir Cardoso. 
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N.0 1.270 

Ao art. 78. 
Redija-se assim: 
Art. 78 - Compete ao Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, com 
. recurso voluntário para êste conceder 
exequatur às cartas rogatórias das jus-
tiças estrangeiras. • 

Emenda de redaÇão. 
Do projeto: 

Art. 78 - Com recurso 
voluntário para o Supremo Tri
bunal Federal, é da competência 
de seu · Preside.nte conceder 
e:xequatur às cartas rogatórias 
das justiças estrangeiras. 

Em 17 de junho de 1946. - Clodo
mir Cardoso. 

N. 0 LZ7i1 

Ao art. 80, suprimam- se as pala
'ltras: "Juizes e". 

Justificação 

O art. 80 estabelece a compo~nçao 

dos Tribunais Federais· de Recursos. 
Entendeu a Comi&ão que ela devera· 
ser feita por Juízes, desembargado-. 
res, advcg.ados e mzmbros do Mi.nis
té!rio Público Fed!eral ·ou Estadual, 
sendo dois têrç.cs ,paxa os dois Jl(rt
meiros e. um terço ,para os últimos. 
Dis~ordamos dêsse critério, apenas 

no que ·diz r.espeito à participação 
dos juizes de entráncia inferior, por- . 
que, sobr-etudo, enseja'ria a pa-ática 
d~ protecionismo, abusivo, em detri
men-to C.a pxeferência que deve ser 
dispensa<ia aquêles que alcançaram 
a· Desembargadoria, · após uma 'Vida 
árdua .Qe tr·aba1hos e d-edicações aos 
altos interês.:·es da Justiça, pelos in
"ios sertões brasileiros. 

Se é certo· que ootre desembarga-
dores muitos há que não p.:eench.em 
os ·reqUisitos de que cuida o citado 
artigo 80 (cem remissão ao art. 75), 
me'!los certo nio é que aos Juízes, 
netada.mente àqueles· que ainda pa
ram na.s· iPrimeiras oentrâncias, fal
tam. via de regra., as aJPtidões ne
cessárias a tão eleva.da invçstidura. 
E não será. sem dúvida, a Condicio
nal da al!)rov.ação das decretos ·de 
nomeaçã-o :pelo · San•ado Feder-al. que 
evitará a eC'!lsumação das más es- · 
colhas, !pOrquanto ao Govêrno que a 
tais -escolhas procederi .não _;,e i1'á. 
opor a maioria parlamenta!I" que lhe 

segue a orientação partidária. E pa.
'Ila. prevemr maiores desacertos, me
lhor setrá que . excluamos os Juízes 
do :rol dos que 'poderã,o compor os 
Tribunais Federais de Recursos, ec:
taJbelecendo que o poder de e.!colha 
se restringe ao rol dos Desembarga.
;dores, dos Membros do Ministério 
Público Fedea-àl e Estadual e aos ad
v-o9_a.ctos de notável saber jurídico e 
incti'spensável idoneidade mor!!-1. 

Convém, outrossim, subliD.U:J.ado 
que a presente emenda se ha•rmoniza· 
perfeitamel!lte com o preceito cons
tante do inciso m, do artigo 116, 
quando delimita o ·poder -de escc1ha 
·dos Desembargadores, ,pa!'a os Tri
bunais <lios llhtaJdos, aos Juizes <iG. 
entrância mais elevada. ·Não S~eria. 

c~ial. p.cr conseguinte, que para. o 
.p!ovilnento das cadeiras dos Tribu
nais; Federais de Recursos se alheie 
ao Govêrno de 'principio tão salu
tar, objetivando m .. ::.llJ.or critério se
letivo, uma v·ez que não se quis ·e não 
se quer. aliás, judiciosamente, atri
ibuir-lhe a· plena liberdade <ie esco
lha, co-mo acontece com os membros 
do Supr·emo Tribu.nal Fedieral. 

Estamos, pois, em ·que assegma.da 
·estará a boa. composição dos 'I':'ibu
n:ais em questão, excluindo os Juízes 
da ,primeira instância de entre ·os 
que pOdem ser n-omeados para êsse.:; 
Tribunais. 

S3.la das Sessões, 8 de juriho de 
.1946. r- Aloysio de Castro. 

N. 0 1.272 

.Justificação 

Suprima-se todo o n.0 IV do art. 81 

A supressão dêss·a dispositivo do 
projeto da C<lnstituição nacicm•al jus
tifica.-Ge pela cireunstància de ser o 
supremo Tribunal Federal a cúpola, 
po:r execlência, da unidade do ci.icr-eitO> 
em todo o te<:Titório do pais. Entende 
assi.ni, a Comissão de Estudos Coasti
tucknais da União Dem-ocrática Na-. 
cional. em '*>breita. colaboracão com · 
o Partido Republicano, ambÔs Seção -· 
d•e Sã>o Paulo, com o pr_.estigio de ou• 
tros juristas cl!e.~tatC!lldos que a· inte
gram, qu~ eS$&. a trlbuição nãv deve 
ser trip:u-'".Jda ou . d-elegada aos Tri
bunais FedéTais de Recursov cuja. 
ori:ação em si é, aliás, digna. de 
3iplausos~ 
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Não procede o argumento que se 
tira cto clliopositivo do ll1!li;. 77 ·n·.o m 
do ~projeto; .por êste, também have:rá. 
recurso extrao-rdinário :par·a ·o Supre
mo. Tribunal. Seria a criação mais 
ou menos opura e simpLes dêsse ·re
cuc:-so por gTaus; seTia o encareci
mento desn-eoessá:rio . da Justiça e o 
que é pior' o r-etardtamento da sua. 
prática. b acúmulo argüido de tra
ba.lho da nossa mais ·Alta Côrte de 
Ju.:•tiya não just'>fica a quebra dv 
princ~io de inicio referido, qual·· o 
da unidade do direito conhecida e 
mantida, desde logo, IP'€lo Sl.I;PTemo 
Tribunal Federal. 

Sala das Sessões, 18 <l:e junho de 
1S46. - Au'T"elia.1w Leite. - Toledo 
Pi:.sa. Paulo Noguei:ra Filho. 

N.0 1.273 

Art. 86 - "As vagas de JUIZes to
gados do ISuopeo.-íox Tril>una;l Militar 
s·e ,preencherão com a seguinte se-
qüência d·e critérios. · 

I - A primeira, pelo auditor mais 
antigo ... " · 

Substituam-se os incisos I a- IV: 
"As vagas de juízes togados do Su

perior Tribunal Militar, serão preen-
. chidas ·do modo seguinte: duas por 

merecimento e oe:m seguida uma Jor 
-anttguidadé, observado o disposto no 
.a.T-t. 116, IV e V, enquanto ao escru
tínio ~·ecreto e à esc-olha de membros 
do. Ministério público e -de ad.voga
dos". 

Art. 86, parágrafo único ...=;· "0 su
premo TribUIIlal Militar, no caso do 
n. 0 I, f aTá. a indicação com obser- · 
vância do critério estabelecido no 
n.0 IV do an. 116 e nos <Casos de nú
meros n e IV, e:rg.a.njzarâ as listas 
tríplices m-ediante voto seca:'eto". 

' Supa:ima-se. 

Justificação 

Não há razão para que se adotem 
critérios distintos, no pr.eenchimento 
da vaga dos Tribunais de Justiça. 
·se foi jUlgada boa ·a fórmula que· o 
projeto adotou para os Tribuoois lo- · 
cais, no art. 116, ~p.arece que esta 
mesma fórmula deve servir para o 
IPreemchimento das v~as do Supe
rior · TribliDal. Militar, visto que. não 
é possiV'e:l que se lhe aplique a fór
mula do art. 75 cu .a fórmula do 
art. 80, num e rnoutro casO. · 

Sala daS Sessões, 18 de junho de 
1946. - Pedro Vergara. - Bayard 
Lima. 

N. 0 1.274 

Redijam-se ass1m 
1 
o art. 89 e seus 

;paxágrafos: 
"Art. 89 - Compete à justiça .mi

litar prccesar e julg.ar os militaxes, 
e as pessoas que lhes são assêmelha
das, nos crimes militares, definidos em 
lei. · 

§ 1. 0 ~se fôro especial poderá es
tender-se ao civis, em casos exrpressos 
na lei, para a repressão de crimes 
CClUtra a segurança do ·país, externa 
ou interna, ou contra as mstituições 
militares. 

§ 2. 0 A -lei .regulará .a aplicação das 
penas da legislação militar .em tempo 
de gue'!'lra ou in.surreiçãa armada. 

JustificaÇão 
1 - Sempre houve, na doutrina e 

na ~p.rática, dií!culdade para a exata. 
compreensão dos crimes militares, 
segundo à · diversidaJde dos critérios 
a!Pr-es·entados . pelos estudiosos e es7 
pecialistas 'Em clli"eito m'ilitar: ra
tio-roe materiae, ratilone personae, ra
tione Zocis, etc. Paa-a obviar, de uma 
<Vez por ·tôdll.$, a esse 'empêço, o acrés
cimo definidos em lei, no preâmbulo 
do ·artigo, soluciona radicalmen-te a. 
questão, porquanto consolida o crité
rio qu·e, por sua simplicidade, tem 
sido ·o mais acertado, o ratone Zegis, 
evitando-se, desde já, o ressurgimen
to de V'elhas disputas ·bizantinas. 

2 - Quanto ao § 1. ". é claxo que, 
se a norma apreend·e o máximo e o 
mfnimo da matéria (re·spe<:tivamen
te, c!I"inles ccmtlra a segurança · ex
te..-rna do pais e crimes contra !li-~ 

instituições militares), deve apreen
der · também, pela. mesma razão, o 
médio da matéria ·(crimes c·cilltra a 
segurança interna <io país). Nin-

.guém ignora que os três casos repre
sentam delitos do. gên;ero politico, 
e só excepcional e facultativamennte 
(emprêgo do ven-bo podirá) é que ca
berá à ju:stiç.a militar o proeesso e 

. julgamento dêles. Segundo dispõe o 
parágTafo, a lei pode estabzl€Cl" o 
.:..foramento de uma causa. noa jus- . 
tiça miUta·r, em tempo de paz, quan-

. do, exemplificando; versar sôbre uma. 
penetração em quartel l>or lugares -
defepos ou sôbre um deB'I"·espeito à 
autoilidade do. comando, praticado 
por civis (crimes COilltra. as institui-
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ções militares). Ora, isto é m-enos 
grave perante a lógica e o bom sen
so, do que uma s•edução de pr~ç.as 
oaxa lervantar-se contra o Governo 
Õu tlma conspiração !Para mudar vi{)
lentamente as instituições cu o . re- . 
gime democrático, praticada _t.am:bém 
por civis (orim.es con~ra a s~?l"ançlll 

mterna do pais) . Da1, consequenntoe-
mente, a razã:o da .·emenda. · 

3 - Fm:almen.te, o acréscimo ao 
§ 2. o - ou insurre:bção armada i!>Ievê 
uma realidrud!e, que a rustória .nos 
en.:·ina. A guerra rpode ser tant-o ex
texn:a ou interna;:::iona-1, como civil 
ou insurreição armada. E a l~i deye 
:regulrur a aplicação da leg'iSlaçao· 
nlÍilitar .numa e noutTa hi.pótese, pe
la siinilitude 'existente entre elas e 
pelo exem_IDlO constante das naçõ~s 
civilizadias inclusive os nossos ana1s ' . . judiciários 'desd:e o Im:pex1o. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1S46. - Silvestre Péricl'es. - Lauro 
Mon.ten.egro. 

N.0 1.275 

Acresc·ente-se no art. 91, no seu 
final: 

"todos em lista tríplice organizada 
pelo Supremo · Tri·~unal Federal". 

Justificação 

A emenda, no ver da Comissão de 
Estudos Constitucionais· da. União De
mocrática Nadonal, em colaboração 
intima do Partido Re.l)ublicano, am
bos da Seção de São Paulo, com o 
prestígio de outros juristas que a· in
tegram; terá a virtude de impedir que 
o Poder Ex-ecutivo tenha uma inge-

. rência acentuada na organização da 
Justiça El-eitoral, o que pode potim
cia}mente constituir wn mal que ne-
cessita ser prevenido e afastado. · 

Aceito o principio, que se justif!ca 
pelo seu simples enunciado, de"Terâ. 
êle ser estendido à Justiça Eleitoral 
nos Estados, alteran-do-se para isto o 
disposto pelo art. "93, de sorte que as 

· listas tríplices sejam formadas pelos 
Tribunais de Justiça. · · 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
194ti. - • Aureliano Leite. - Toledo 
Piza Paulo Nogueira Filho. 

N.0 1.27ô 

Redija-se assim à Seção VI: 
Art. 103 - Os órgãos da Justiça 

do Trabalho ~ os seguintes: 
.... 

I - Tribunal Superior do Trabalho; 
II - Tribunais Regionais do Tra-

balho; . • . . _ ul m - JUIZeS de Conclllaçao. e J -
gamento. · __ 

§ 1.0 ·-· O Tribunal Supe,rior do Tra
•balho . tem sede na Capital Federal, .e 
compõe-se de cinco Juizes,. escol~-do:; 
livremente pelo Presidente da· Repú
blica, enta:e juristas. de notável saber 
e inatacável idoneidade. 

§ 2.o -· Haverá, na Capital de cada 
Estado do Território e no Distrito 

. Federal, um Tribunal Regional do Tra
balho que será compõsto de seis Juí
zes tÓgados, e~colihidos na forma que 
a lei determinar. · 

§ .3.0 - A lei fixará o númeru de 
Juízes de Conciliação e Julgamento, 
cuja investidura se fará mediante pr~
vio concurso d:e provas, podendo atn
buir as suas· funções aos. Juízes de 
dir-eito nas comarcas do interi.cr dos 
Estados. 

Art. 104. Os· Juízes da Justiça do 
· Trabalho terão as mesmas garantia:s 

previstas no artigo 68, com as .restri- · 
çõe.s também ali estabelecidas 

Art. 105. A jurisdição .e a compe
tência dos órgãos da Justiça do Tra
balho serão regulados pela lei. 

Parágrafo único - As d€eisões, nos 
dissídios coletivos, poderão estabelecer 
normas e condições de trabalho. 

Art. WS. Compete à Justiça do Tra
balho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre empre
gados € empregadQr-es, abrangendo tô;.. 
das as ~ontroversias oriundas d.e re
lações de trabalho regidas pela legis-
lação social. . ~ 

. Justificação 

. Como· já sustentamos em. O!'a<;ão 
pronunciada no plenário da Assem
bléia, impõe-se a institui{:ão de uma. 
justiça do Trabalho inteiramente to
gada, pua que não continui a rep-e
tição dos casos que tanto deprimem 
os nossos fórOs d-e cultura, no julga.., 
menta das causas entre patrões e em
pregados. Tal como estruturada até 
agora, a justiça trabalhista não at-en
de, absolutamente, nem aos principias 
fundamentais da ordem jurídica, nem. 
.por igual, aos imperativos salutares 
da o:dern cccnômica., que, efetiva.men
·te. no particular, não são menos rele-
V2.nt€.5. · 

Mas, havemos de convir que os jul
gamenfus ··das <CaUSaS 'trábalhi!Stas 
que atentam, em cheio, contra. {)S in
terêsses dos empregadores, no . maiS 

. ±njustlficado e gri.ta;nlle deferiment() 
das pretensões dos _eiD!Pl"egados, rea.-
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lizam, sem dúvi.ua, obra nefasta de 
desequilibtio econ'Õmico social, co;m 
graves reflexos <para a economia pú
blica,. podendo gerar, como não é di
fícil de prever, · o retraimento dcs 
que, no comércio, nas iiJ.'dústrias, na 
la.vow-a, e, ·em gera•l, em todos <Js ra
mos de atividade ,produtiva tomam a 
seu serviço auxilia.T'es · cl!e tõdas as 
cakgorias e alptidões, dai decorrendo 
re empobrecimrotos cio Estado ·e dos 
individues, ·em .razão da baixa da; 
produção, da ·escassez C.o transporte, 
e tudo mais que soma os fatores bá
sicos do desenvolvimento e grandeza 
de um ,povo. · 

Os em<preoga-d:cs merecem inques
tionàvelinente, a.mpara.d!os em seus 
dil'eitos, para que ~:e não r€gistlr-e o 
en.."iqUieci:menrto dos emp:rega•dor-es, 
eem as justas compensaçõe-s dos que, 
com o seu trab.?.lho, contribuem. de-. 
cisivamente iPara êsse en.."riquecim.en
to. Não é possível mesmo que, a es
tas alturas da -evolucão da ordem 
econômica-social, deix:émos ficar os 
ellliPregadcs . sem a. correspondente 
co-<partici.pação pessoal nos frutos 
'das in:i.cíativas de tôda espécie, em 
que o tra.J::.a'cl1o a.--epresenta elevada 
pereentagem, IIla sua co!lêecução. 
Nwn .por isso, porém, .se tc.:rna justo, 
equânime, sustentável que .nos dis-
. sidias entre patrão e· -empregado, por 
mais ilegítima, óesequi<i:osa -e até 
chocante que seja a aspiração do úl
tima, 'decilde a Justiça Trabalhista . 
contra as [prerrogativas, os interêss'es 
ou os di..r'eitcs d<' tprimei:ro. Mas, tat 
é o que s-e vem, i:ü-elizmen·te, verifi
canco no reio dessa justiça, pl".ra seu 
próPrio desdouro. -

Para rem-ediar êsse estado de coi.:. 
:sas .proveniente ·da ~p:a;rticipação de 
leigos na fWJ.ção judicante, urge, <:o-
mo medida sa:lutar t-ornar :privativa 
d-e Jú!zles togados Ós que dela se de
sin<:umbam, a com-eç.a;r pelos órgãos 
do !Prinleiro gl!'au, até agora repre
~·tados -pelas Juntas de Concilia
ção e Julgamentos, nas ~itais dos 
Estados· e do Distrito Federal. 

A nossa em-em•da objetva, pois, ex
tinguir Os Juizes leigos, ou sejam· as 

·vogais d-os e!lljpregados e d,os empre
gadores coiPSiticipes das Juntas, e 
os oomelheil'os também leigos dos 
Conselhos R€gionais do Trabalho .. 

Sala dá.s Ses<;ões, 8 · de junho de · 
!1.946._ ~ AloJisio de ·Castro. 

N.0 1.277 

Altere-re o § 3.0 do a.rt .. 103: 
"A lei instituirá as Juntas d<" Con

ciliação e Julgam€nto presididas por 
juízes do trabalho, e. nas comarcas 
onde elas não forem instituídas, atri
buirá aos ju.Wes de direito as suas· 
funções". 

Justificação 

Pela letra do projeto da Consti
tuição; os presidentes das· Juntas de 
Conciliação e Julgamento serão fun
cionârios públicos administrativos ou 
de carreira, que continllal!ão enqua
drados no :Mlnistério do Trabalho, 
mdústria e Comércio, sem as garan
tias estabelecidas p-elo a.rt. 6S do 
mesmo projeto aos juízes teoo-adcs. A 
·práti<:a já. demonstrou o gran-de in
conv-eniente desse sistema. Portanto, 
a Comissão de· Estudos constitucio
nais da União Democráti<:a N-acional, 
em cola!>oração íntima com o Partido 
Republicano, ambos . &ção de São 
Paulo, com o prestígio d<l outros des
tacados .juristas que a compõem, en
tende que consultará mais os inte
rêsses do país que a Justiça do Tra
balho constitua um órgão espe.ciali
za;do de&de que as suas decisões pro
venham de magistmdos regul.ares do 
Poder Judiciário. 

O Tribunal Su-perlor do '1\rabalho -
e os Tribunais Regionais do Traba
lho serão constituidos p1>r magistra
dos tirados das Juntas de Concilia
ção e Julgamento na mesma pro
porção que fôr atribuída !}ara a cons
tituição dos Tribunais de Justiça dos 
'EstadQS, res-erva;do o restante para. 
juristas especializados em direito 
trabalhista. Para êste ef-eito, se~·ra.m 

feitas as alteraçõ-es imprescindiveis 
nos te:ld;os regulando a matéria. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Aurelia1UJ Leite. - Toledo 
Pisa. Pa.ulo Nog~e'.ra. Filho. 

N.0 1.278 

Art. 104 e pará.gl:-aí<1 único do ar
tigo 105: 

Suprim.a-se. 

J1.LStificaçoo 
,._ 

A secão VI - dos Juízes e Tri
bunais-· · d-o trabalho, enumera em 
seu art. W3 os órgãos da justiça_ do 
trabalho e no art. 105 ·a constituição, 
jurisdição e competência.. Está, pois, 

·compl-eto. · 
Por isso o art. 104 é · supérfluo, 

deixand-o à lei ordiná.riã. a faculàsde 
de criar outros órgãos de ad
minl.stra-çoo · da justl.~a do t.nllba.1ho. 
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além dos previstos pela Constitui--
ção. · · 

Propomos ainda suprimir o pará
grafo único do art. lOõ, pela gra
Vidade de seu conteúdo.~ Deixar con
signado cue es du::'.~C:-:: nos dissídios 
pod€1rão -estabelecer normas e con
dições de trabalho é da.r aos órgãos 
encarregados de distribuir a just1ça. 
do trabalho, a faculda<ie de legislar,' 
importan<io ainda a participação na 
administração das emprêsas, por ór
gãos que lhes são estranhos. Se a 
nossa ordem econômica fôsse C:}le
tivista, ainda se compreenderia. 

Sala das. Sessões, 17 de junho de 
1946. - Sampaio Vidal. 

N.0 1.279 

Ao arl. 105, parágrafo único: 
Suprima-se: 
Sala das Sessões, 18 de junho de 

1946. Sousa Costa. - Gastnn 
Englert. - Herójilo Azambuja. -
Bayarà Lima. - Bittencourt Azam
bu1a. 

N. 0 1.280 . 

Ao art. 108, § 2. o: 
On<ie se diz "nos crimes comuns e 

nos de ~re•sponsabilidrude, dig~·e: 

"nos crimes de respo:nsabilidade" .. 

Justificação 

A justüicação da presente emenda 
é a me-sma que 'of1e.recemos à apre
sentada ao artigo 76. 

Sala das Sessões, em 8 de junho de 
1946. - Aloisio de Castro. 

N. 0 1.281 

A Assembléia Nacional Constituin
te já está na posse jlo projeto de Cons
tituição, elaborado por sua douta Cc
missão e esse trabalho, que se reputa 
notável e que. certamente, consUlt.'lr:i, 
de maneira satisfatória, os nossos de
sígnios e os altos interêsses da nacio
nalidade, Visando imprimir estrutura 
jurídica ao regime democrático e dar 
consistência e vigor aos orgãos da so
roerania do Estado, vai, dentro em 
breve, receber a crítica e as sançõés 
dos Srs. representantes do povo bra
sileiro. 

Neste momento, · Sr': Pre.,;idelite, o 
brilhante trabalho da Comissão Cons
tituci6nál se encontra com Vista aos 
srs. congressistas para o oferecimento 
de emendas a. serem debatidas em ple
nário. 

Assim sendo, temos. a honra de en
viar à. Mesa uma sugestão que n-os 
parece, de todo __ ponto, procedente. não 
só porqué coerente com os princípios 
já admitidos no bojo do projeto, como 
porque se destina a reparar ·uma desi
gualdade de tratamento para com os 
representantes judi!!iais 'da União Fe
deral nos Estados, que são os Procura
dores da República. 

No capítulo IV - Do Poder Judi
ciário - versando os Tribunl:l.is Fe
derais de Recursos, declara o arl. 80 

-.que cada Tribunal terá um terço, ou 
sejam dois, doo seus membros esco
lhidos "dentre advogados e membros 
do Ministério Público Federal ou 
dos Ministérios Públicos locais", -ao 

. passo que, tratando da composição dos 
Tribunais de Justiça dos Estados, de
termina o mciso V, do art. 116, que 
"um terço dos lugares será -preenchi
do por advogados e membros do Mi.,. 
nistério Público Estadual". 

. Está flgarante, a restriçãó, isto é, 
que os membros do Ministério· Públi
co Federal, ocupantes de cargos estan
ques, como ocorre, no momento. só 
poderão cc-ncorr-er às vagas dos Tri
bunais Federais, enquanto os _membros 
do Ministério Público Estadual con
correrão às vagas dos 'Tribunais F-e
derais e Esta-duais, tendo ainda assegu
rado, no inciso XIV do mesmo artigo, 
o direito de 3/cesso na carreira. Fica
lhes assegurada a promoção na car
reira, ao passo qne os membros do 
Ministério Federal -estão ccndenados 
a começar. e terminar no mesmo posto. 

Também o projeto des!embrau-se 
dos advogados da União em uotros de 
~us dispositivos. 

~iio -seu l;l:J;. 82 estabelece que os 
juízes dos Tribunais Federais- vence
rão no mínimo quatro. quintos dos 
vencimentos dos Ministros do Supre
mo Tribunal Federal. 

No § 1.0 do art. 108 dispõe que o 
Procurador Geral da República, que 
é o chefe do Ministério Público F~ 
deral, terá os mesmos· vencimentos 
dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. ' 

No inciso VI. do art. 116 determina 
que os vencimentos dos desembargado
res dos -Tribunais iocais serão fixados 
em quantia não inferior a dois quin
tos do que percebem os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal; e os· dos 
demais juízes com diferença não exce
dente de 30% de uma para outra en:.. 
trância, atribuindo-se aos da entrâ:l
cia mais elevada não menGs de dois 
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terços dos vencimentos dos desembar
gadores. · 

Firm.a<ios tais prhicipios e fixa<ia a 
base de vencimentos do chefe do Mi
nistério Público, não há como deixar 
de fazer a mesma coisa em relação aos 
membros desse mesmo Ministério Pú
blico Federal. · 

A vista do exposto, são as seguintes 
as emendas ora apresentadas àqueles 
dispositiVOS: 

Ao inciso IV do art. 116, onde se lê 
"membros do Ministério Público Es
tadual, leia-se: membros do Ministé
rio Público Federal ou Esta<iual. 

Ao·§ 1. do art. 108, acrescente-se: E 
os Procuradores da República, nos 
Estados, membros do Ministério Pú
blico Federal, vencerão, no mínimo um 
terço dos vencimentos do Procurador 
Geral da República. 

Sala · das ~ssões da Assembléia. 
Nacional Constituinte; no Rio de Ja
neiro, em de junho de 1946. - Ala
rico Pacheco-. - Adelmar Rocha. -
AJLtenor Bogéa. - Luiz Claudio. -
Jales Machado. - Lino Machado. -
Egberto Roclrig-..tes. ;;- Osório Tui!Ltí. 
-·Euclides Figueirer!o. - Toledo P•za. 
- José Borba. - Agostinho Montei.-
ro. - Alencar Araripe. . .. 

Uma explicação 

A situacão dos Procuradores da Re-
pública nó pais é a seguinte: · 

e do Distrito Federal, percebem Cr$ 
7 .500,00. 

1 .do Acre, percebe Cr$ 5.250,00. 
8 do Amazonas, Bahia, Minas, Per

nambuco, Ri c. · ãe Janeiro, Rio Grande 
do Sul e São Paulo, Cr$ 3.900,00. 

13 de Alagoas, Cearã, Espirito San
to Goiãs, Paraíba. Maranhão, Mato 
G~osso, Pará., Paranã, Piaui.. Rio 
Grande do Norte, Santa .Catanna e 
Sergipe, Cr$ 3.300,00. 

4 Adjrmtos do Distrito Federal, Cr$ 
4.500,00. 

Com a emenda todos os Esta<ios fi
carão beneficiados. Hoje qualquer a'.l
ta.rquia paga melhor OS· seus _advoga
dos do que a União, cujos interesses em 
juizo, em cada Estado ~be defend~r 
a um Procura,dor. .Em Sao Paulo, .:;ao 
2. No :Qistrito 6 e 4 ad.iun~. A. emen
da só não beneficia .os do Distr1to que, 
entretanto; -.lloderão. passar ...a perceber 
dois terços do Procurador G:eral. -
Alarico Pacheco. 

N. 0 1.232 

Ao 'l'itulo m, - Ca.pi·tulo I, dos Es· 
ta.doo: 

Jl.JCrescenta-se: 
Art •... "O Poder ~utivo nos E:s

l&doo é ex€:l"Cid.o pelo Presidente do 
El'>tado"'. 

Art. . . . "Substitui o Presidente no 
caso de impedimento, e sucede-lhe no 
d,e vaga, o Vice-Presidente do Estado". 

Art. . . . "0 Presidente e o Vice
Presidente do El'>tado são el-eitos sim~ 
taneamen:te por maioria de votos, cen
to e. vinte dias antes do término do 
perfodio presidencial". 

P...rt. . . . "Vagando-;Se o cargo . de 
Presidente do Estado e também o de 
Vice-Presidente, f ar-se-á, nova· elei
çã.o para ambos, sessenta dias denois 
de aberta a última vaga". ·-

Art .... "O Vice-Presidente do Es
tado é o Presidente dà Assembléia. 
Legislativa. Substituí-lo-á nas· ausên
cias e impedimento o Vice-Presidente 
da Assembléia".· 

Justificação 

Os artigos propOStos dão aplicação 
nos Estados ao disposto sôbre a elei
çfi..o do Presidente e Vict!-Presidente 
da República, adotando-se a mesma 
norma para os chefes do Executivo 
Estadual. 

Justifica-se a medida pela conv-eni
ência do~ evitar-se nova eleição de 
Presidente no caso 'de vaga. 

Também o Vice-Presidente terá a. 
função de presi:lir a Assembléia Le
gislativa, do mesmo modo que o Vi
ce-Presidente da República tem idên
ticas funções no Scn::tdo Federal. 

A denominaç§..o dos cargos Presiden
te e Vi-ce-Presidente do Estado é mais 
adequado ao regim-e democrátic<> que 
é restabelecido pela Oonstituição, fi
cando de acõrrto com à nossa tradi
ção política. Assim sem?re foram de
nomir..ad.os os Chefes do Executivo Es
tadual, eleitos pelo povo. 

Nada dispunha a Constituição sô
bre a :forma doe eleição de modo que 
cada Estado poderia regular a maté
ria que dispusesse a respectiva Cons
tituição Estsãual. 

Melhor será determinar uniformídade 
de critério, esta:belecendo-se a eleição 
direta do Presidente e Vice-Presidente 
em todos os Estados. 

Sala. das Sessões, em 17 de Junho de 
19416. - Joaquim A. Sampaio Vidal. 
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N. 0 1.283 
Aditiva 

Ao art. 111, ou· onde convier: 
"Podem os Estados, media.nte acOr

do com o govêmo da. União, in.c1mWir 
funcionários federais de executar leis 
e serviços estaduais e atos ou decisões 
da suas autoridades". 

. Justificativa 
E' o correspondente s..o parágrafo 

único, do art.. 'l. 0 da Constituição de 
1934. ' 

Justificarei da. tribuna a. sua adoção. 
Sa.J:a. das Sessões, em 18 de jtmlho de 

1946. - Toledo Piza. 

1>1. 0 1.284 

Redija,..se assim o inciso. VI do· ar
tigo f16: 

"Se:rão fixados oo vencimentos . dos · 
. Desembargadores em qlÚI.ntia nunca 
ilnf-erior a tlràs quartos do que perce
be o Go-velm.ador do respectivo Esta
elO ·a cujo '!i"ibunru perrtencerem; e 
os dos· demais Juizes vitalícios com. 
dife!rença não excedente de trinta 
!PCir oonto de· uma para outra. 'entrãn-: 
cia. atribuindo-se aos· da ellltrância. 
mais elevada não menos de dois têr
çOS dos vena::imentos dos Desembar• 
gadO!I1eS". . 

J usiiJ · nM · 'ZC...,.. .... o -
P·a:ra esta emenda encarecemOG. a. 

~onsi~exa~:ão da Assembléia, porque/ 
ilndubltàve•lmelllllte, data venia o cri
àn!ic-io -em que se baseou a. douta. 
Comiósão elabOradora do ;projeto pa,. 
ra fixação, dos vencimentos min{mos, 
dOs Desemba-rgadores e Juizes de Di., 
.reito ·aos diwrsos Estados Q.a Federa
ção. - abstraiu-Ge das possibilida
des de quem os vai 'l'emunerar, pa;ra· 
LSó_ ter em. vista a remuneração deter-

. mmada aos supremos Juizes da Na-
ção, a partir d·a qual estabelece uma 
g:raduação qu!e I;.ão consulta e não 
atende a nenhuma-~ partes inte

-relssadas no -assunto. Não atende aos 
. Estados remuneradores, porqu-e, t.al

vez à maior parte dêles não dispo
Plla de s.rreca.odiação suficiente ;para. 
inf;clrev:ex no capitulo de sua deSpesa. 
orça.mentá;ria · verba d~a ao 
custeio de sua ~atura na· base 
estatmda. no op:-oj'eto, · .enquanto ou
troo, podendo fazer · essa. destinação, 
já; atribuem aos seus. Dêsembarga-

dores e Jooes vencimentos equiv~ 

lentes e até maiores, mas que nem 
a.ssim brustam ou satisfazem as suas 
necessid.ad:es, em virtude da despro
porcionada elev~açãa do preço das 
utilidaóes dte tôda a espéci:e, ilos 
grand-es centros de atividade da Na-· 
ção brasile1:ra. Vale dizer que, se é 
exato que São Paulo, Minas· e Rio 
Gxande já ,pagam hoje aos seus De
sembaa"gadoras mais do que dois 
qlllllltos dd.s v-eDICimootoo pexoeb1dos 
pelo Minis1i!"oo do Supremo Tribunal 
menos ·exato não é que Am.a2'.onas. 
Piauí, Maranhão e Rio Grande do 
iNO«"te não estão; IS'egU!ra..mente, em. 
'Condiçó'es de o pagar como, por igual · 
menos exato ainda. não é que Bahia, 
iPernambuco- e mais algUns Estados 
têm reeurscts ;para da-r aos seus ma.
gisbrado,s vencimentos mais altos · 
que aqueles, e é de mi$ter que lhos 
dêem, para não lh-es . impor situação 
mcml in<:ondize:cte cam.. os· atributos 
que lb!às defere a Constituição. · 

Somos dos qu~ entendem que a 
ma'béda em ~prê~ só dev:e ser pre-· 
vista em d'i.spositivo constitucional. 
!PO'! evitar qllle alguns gQIV!ernos esta- · 
duais continuem a incidir em des
caminhos conhteeido.s, cem o alhea
!rem"\Se da sorte da· m.agiStratum no 
que tange à pa-rcuida.de da sua ~e
muneração, a ponto de, freqüente
mente, - co'IIStituir obj-eto de . apêlo.s 
e a:-e!clamações judticiotas, que ;por 
.tôdla.. paxté transpiram, atra..~ das 
coltmas da impl'ens&, em detrimen
to da própria respeitabilidade ·dia 
JU5tiça. 

A Nação precisa da Juizes inde
pendente.>, Ínas esia indeperu:Iênci.a.. 
não se lhes terá. assegurado por via, 

·meramente, da vitalicidaà:e, inamo
vibilidade e irredutibilidade d'e ven
ciniemtcs. Urge que êsses velllcim-en
tos ~ejam bastantes para· lh-eS· pro
piciar o provimento não só das suas 
e das necessidades primárias da fa-

. .mília, assim também d-e quantas ou
tras devem ser -àtendidas, ipa.ra q_ue 
cada um •dêl-es realize o seu próprio 
o!lJperfeiçrem-ento intelectual e""cultu
ral no trato das letras e das ciên
cla:-s que · os dev€m absorver. 

De nossa parte el!ltendemos que. · 
aten~ tôdas essas circ~ncias, os 
~encrmentos dos De.9embargadores e 
Juizes· ·dos Estados .devem, realmen
te, ter um mfnfmo··'Prefixado no· di
ploma. COilf;!;itUICio~l, mas cumpre 
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buscar tCOmo base d&se mínimo a r~ 
mun-eTação do Govemivdar do Es-

. tado, a cujo Trihoo.al pertencerem, 
compreendendo dessa remuneração 
o subsídio e a representação que lhes 
são estipulados. 

- A segurança. dêsse critério· oesi;á. 
!Pll'ecisamen.te, nas disponibil:i.dades 
do Estado que remunera, na propor
ção das suas rendias, nos limites do 
que !Podem. -estabeloecer as leis orça.
mentáTias cte cada ··uma dBIS · unida
des federaõ.a.s. -NuncaJ... entretanto. se 
justtficaria; 021balmente essa. fixação 
partindo-ose do orçamento da. União, 
q'Úe ,não os ;prevêem, d!as rendas fe
da"ais qué por êles não !respondem, · 
nem das d.isponibi.lida.d.es a mais do 
Tesouro Nacional que não lhes in
teressam, porque 'SÓ lhes mteressam 
c orçamento, as ren:cl.as e as disp<>
ni.bilid:aâes a mais ·do Estado qae oi! 
embolsam dos v-encnimentos. 

Partindo ctesse e'Ilte de razão é que 
oferecemos a presente emenda, que 
objetiva atri.buir ao5 Des-embargado
res tT~ qool'tos (3/4) da remunerar 
ção auferida pelo Govema.dor, nesta 
:inclum subsídio e ·representação. 

Nessa confa::midade, o Desembar· 
gador n.a Ba.hia, poT ·e:x!emplo, ve~ 
rá apenas sete mil e quinhentos 
cruzeiros C Cr$ 7 .5{)0,00) mensais, de 

" vez que al510enóem a dez mil cruzei
ros (C~ 10. OOO,O()o) , o mbSídio e a .. 

· representação a.S'eegura:dcs ao titular 
do Poder Ex-ecutivo, e ninguém, por 
certo, afirmará que sejam .tais ven-

. cim'entos .e:&:ageradcs pa;ra um Juiz 
da mais alta Cô:r.te de Justiça de 
um Estado ccxmo a Bahia, cuja re
ceita anual já sobe a mais cre Cr$ ... 
250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões de cruzeiros). 

Estas, pol.s, a.s !razões .dzt noosa 
e[n~a. . . 

Sala· -das sessões, em 8 die junho . 
d-e 1946. - Aloisio de Cd.stro. 

N.0. 1.285 

Redija-se assim, o inciso IV do ar
tigo ltl6: 
· "A iln.v-estidura do Tribunal de 
;Justiça,,. salvo .100 caso' do , número 
seguinte, da:r-se-â mediante premo-

. Ção de ;.JUízes da entrâlocia mais ele-
. vada, p-or m'erecimente e por anti

guidade, alternadamente. Quando o 
critério fôr doe mer-ecimento, o Tri
bunal · de J:ust!ça, . para cada. 'vaga, 

oxganiza;râ lista. triplice. Quando fó:: 
de antiguidade, apumrâ qual o juiz 
mais antigo na entrá.ncia mais ele
IVada.". 

Justificlzçá.o 

A fP'l'eSeD:1le emetlda, 'Visa remedial', 
data oonia, dois d€00Certos da eo
llriiss!W elaboradora. do <projeto: 1.0 ) o 
qu'e diz respeitos ao critério das pro
moç61es d()S juizes da entlrâllloeia mais 
elevada para. o 'IIribunal, quando es
tabe:teee que suas vagas devem sex 
fPil'Oiv.!d!at; duas .par metrecimento e 
uma por e.ntiguidade; 2. 0 ) o que es...; 
ta.belede o processo de :indicação do 
Juiz; para prOvimento dia vaga por 
a.ntigu:kiade 

Arpreciemos cada um dêsses d€sa.-
certoe. . 

Quanto ao iprlm.eiro provimento de 
dua6 wgas por merecimento e uma. 
por ISJiltiguidade. O assUI!Í.to ·tem si
do jâ; ;pot' v~. d!emO!l"adamente 
~recia.do, e o foi, abundantemennte, 
!P'OX' ocasião da. feitura da carta 
Constitucional de 1934 .. Se, ·efetiva-

. mente, houve quem :propugnasse pe.. 
lo critério adotadÇ> pelo proj-eto, fora · 
de dúvida é que também não íaram 
m-enos numerosos -os que se bateram· 
;pelo critério do prorvdmento do m-e.re
cimento e da antiguidade alternada
mente. A Carta o·utargada em 1937 
a.J:t:a.ç:ou ês!se último -critério, suja 
obServã.ncda por :parte dos Go:rernos 
es'lladrua.is :OOz ISe\SSa.T', inteiramente, 
·a grita contra: freqüentissimas indi
cações de Juizes, por merecimento 
que jamais o tivea.-am, m.as que, por 
mot:ivoo vários, ililcLusive os de pa
rentesco. ami2l8de pesoaJ. -e tendências 
rpolítico-.partidár:ias, logà'aram :f.re-
qüê:ricia. · 

Refugindo à: enumeTaç§p de exem.. 
!PIOS ve'l'ificadOIS na Bahia e em ·ou
trGS Estados do Norte e do Sul da 

. P.aiis: dlf&Sas injustificâvei;s preferê~- -
cl~, pre!eimos acentuar que o cri.-. 
~rio .abraçado .pelo projeto nem se
quer CO!IlSulta os in~erêsses dos que 
:inquestionàv-el.m•ente, são possuidO«'es 
de wnlad~iro mérito, pcirque, aquila
t8llldo-se dêste .abstratamente, lsto é, 
sem consulta a dados comoretoo, co
ma os que já se exigem de referên
cia à !l,J'l'omoçãe dos funcionários fe:
derais de ca.rxeira, ficam êles total-

. . m-ente. privados de elementos s!lglll'os · 
~para .p.ropugnação de seu clireito. Im.- · 
pottta. rooan!lecer isto que, longe de 

: 
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acautellar a :preferência doo que, de 
:flato, ·pDà:em invocaa: em seu favor 
um merecimento i!ncontestável e- in
oonte&tad:o, a. fórmula do projeto lhes. 
enseja maior pretenção, porque . 9S 
p.riv:a da p~ibibd:aoo :de mais rã
IPido acesso PGT a;ntiguida.clJe, quam.do 
venlllam a sofrer injustiça na a!P!"~ · · 
ciação do méli.to. . · 

E::>tá-oo >a ver qui,, t:o.l como foi con
cebid:o o ir.r..iiro n do arrtigo 116 q>OT 
parta ,d:a.. Om:ni.<ilsão, teve· -esta· em \ris
ta estabelecer a iPI'imasia td:o· mereci
mento .sôbre a antiguid'ade dos Jui
zes contudo, pelOIS ri.."'CO:s a. que ISe 
e:JQ..oõe ·O .reconh$cimento d&se mes
mo merecimento, me1ho:r sel'lá que 
à:eix e•mc'\5 s;-:;:n.'pr e .à d U'2.15 1a.w.:ar:rras . 
aquêlies que se relCOmendam por to
d,os -c~ titulo:s à mvootirlura nos Tri
buna.i.IS. 

Qua..11to ao segu:nd:o <d!esa.cêrto - o 
:r;r.-~zs'So tde imdicacão . do Juiz da 
mais elevad:a. ent:râmcia. PaTa provi
mento w 'V\3€ia porr antiguiÇ-ade. · 

Nada Justüica o process01. delinea
do pelo dispo.sitivo· do projeto. De
vend:o dar-se o acesso pela antigUi
da;de ao Juiz mais 'antigo deve ca
bzr · o !Preenchimento ela vag::~. verifi
cada; A sua indicação pelo Tribu
nal não deV'e ;requerer senão a apu
raçeo da a."1.ti.guida.de 1l:sS'e nooso -en
tem.c..iimõtnt.o. CJ.'esce de 'Pl'OOedência, 
tanto mais auanto já o inciso III 
do mesmo aiÍigo n. 0 116 estabelelc>e 
que, rpara o l)!"ovimento das w.gas 
da. 4. a e!Iltti.ncia -em d.eante o cri
tério da :rttmno!<ão se:rá exczws:;va
mente o do n1erecimento. Vale dizer 
que o Juiz só terá alcança.do a en-
trfuncia maiLS elwadlll., dla qual :Passa
rão a ter a·ssento no Tri·bUJllal, pelo 
reconihecim!en.to do seu mérito, poe);P 
!Próprio Tr~bunal. Quem efetivamen
te nálo o tiver ja:maiiS atingilrá a en
trância ime!diatamemte inf·e<ridr às 
Côrtes de Justiça dos Esjjg;d:os. 

Isto par um '!Jad.o. 
Per outro lado, sugordinar o c:ri.té

rio do · merecim·ento, tudo iss oacaba 
'Para o efeito d!a. indicação do Juiz 
m'ais ant:Lglo, 'adltnitmdo .a preferência 
ao seu imedllato e at:Jé sujeitando o 
rp.reenchimento d:e tal vaga ao cribê- . 
rio do merecimento; tudo isso acaba 
em W.tima.. análise, rpar- extinguir -o 
a.ces5o dos Juízes aos Tribunais. _por 
antiguidaiie, . dando . lugár a que, 

-1oom maior facilidade ainda, se re
gistrem ~ se . re;pi~ os . exemplos, 

:a. qUe já iD.OS reporbamos na pri
meir.a. ;parte da ju:st!ficação de::;ta· 
iemenda. 

Não há dúvida, às promoções dos 
<t.ribU!lla.is estariam <S·empre habilita
llias lllão os miais .antigos nem cs de 
maiOil" melre<eimembos, mas, sim, os 
menos antigos e oo de menor mere
cimento depeiDdlendo, tão somente, 
'~lias fôrças est:ranlllas · que a êstes úl
timos amparassem ;no seio des tri
bi.mais, a exem'Plo do que já se viu 
-e fàlcilmente se c·ontinm.uaria a ver. 

Daí, .POis a iniciativa desta -emenda 
Salla daiS Sessões, -em 8 .de jW'lho 

ICJ:e 1946. - AZoisio de Castro. 

N. 0 1.286 

Ao n. 0 X do art. 116: 
Redação do Projeto: 

"E' mantida a instituição do júri'' 
Diga-se: · 

"E' mantida a instituição do júri, 
com a organização e as atribuiçóe.'3 
que lhe der a lei. " 

Justificação 

Toma-se necessária a expressão 
".com a organização e as atribuições 
que lhe der a lei", qu-e já figurava,. 
aliás, na Carta· de 34. 

Sala das Sessões, em 18 de junho 
de 1946. - Eteivino Lins. 

N . 0 1.287 

Aditiva 

CAPíTULO n 
DOS Dts:rlUTO n:D:ERAL E n:R!UTÓRIOS 

........................................ 

.................. -.. ·- ................. . 
........................................ 

Art .. 123 - Mantenha-se como está 
redigido. · 

Parárafo único - Redija-se: "Pa
. rágrafo primeiro." 

Adicione-se: 
"§ 2. o__ A União indenizará., me

diante arbitramento, o Estado ou Es:
tados que tiverem sofrido desmemb.r.a
mento de glebas para formação de 
T~rritórios Federais. " · 

Sala das SessõeS da Assembléia Na
cional Constituinte, em 18 de- junho 
de 1946; - Francisco Pereira da Sil-' 
va.- Waldemar P'ed.Tosa. -Leopoldo 
Peres. - Alvara Maia. - Severiano 
Nunes. -- Cosme Ferreira. 
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N. 0 1.288. 

·Inclua-se, onde couber: 
"Art. O Estádo só poderá. intervir 

nos municípios nos seguintes casos: 
I No art. 164, § 2. a 
U Desorganização de finanças. 
m Impontualida_de do pagamento' 

·do funcionalismo, no mínimo· de 6 
meses; 

IV Grave perturbação de ordem, 
que ponha em risco a própria auto-

. ridade municipal; ~· 

V Recusa do Executivo Municipal 
à execução de lei federal, estadual ou 
municipal. . "'.J 

Parágrafo· único ~ As contribui
ções . disporão sôbre as normas que 
regularão as intervenções nos muni
cípios, observadas, no que forem apli
cáveis, às· pertinentes às interven
ções . nos Estados. 

Justijicativa 

Desnecessária, sem dúvida, a de
monstração da conveniência e ne
cessidade da presente emenda, tão 
evidentes se apresentam. Em verda
de, os esforçados autores do projeto em 
debate, em meio a multiplicidade e o 
natural açodamento de suas ativida
des, deslembraràm-se, por completo, 
do instituto jurídico da intervenção 
nos municípios, reservando-lhe, ape• 
nas, de passagem, uma ligeira e in
completa referência em uma das atri
buições do Tribunal Estadual de Con
tas, no Ca:pítulo referente à Fisca
lização da Aãministração Financeira. 

O projeto Sampaio Dória, também 
silenciá por completo, como o fizera 
a Constituição de 91. Já o antepro
jeto do Instituto da Ordem dos Ad
vogados do Brasil, reprodUZ:.ndo tex
tualmente o art. 14, § 4. 0 da Consti
tuição de 34, prevê a matéria, embora 
no tocante somente a casos de ·natu
reza financeira. 

Sabido e aceito que, no próprio in
terêsse da vida, da integridade e do 
progresso do município, a sua auto
nomia não -oode ser irrestrita, deveu
dó sempre subordinar-se aos limites 
do bem público e do respeito à lei, 
tal qual ocorre com a do Estado em 
relação à ·União, toma-se indiscutí
vel a ·legitimidade dos casos corres
pondentes a.os incisos da emenda . 

. · Em verdacte, não há ·negar, em 
tOdos . êles, sem exceção, a interven
ção no município faz-se, única e 
plenamente, em favor do próprio .mu
niciplo, seja da normalização de suas 

!illlança.s em descalabro e crise seja 
em amparo do seu funcionalismo no 
d~sembõlso dos seus vencimentos por 
dilatado tempo - o que exprime ou 
inépcia ou desonestidade administra-

. tiva: ou péssima situação financeira 
ou ·econômica,· ou séria . convulsão 
capaz de por em cheque a autorida
de Iocal e perturbar a paz pública, 
ou, ainda, a recalcitrância do Pre
fe~o em dar cumprimento à lei da 
Uruão, do ~~ta.do ou da própria Câ
mara Muruc1pal. Quer dessas even
tt;a}idad~s! dentro mesmo dos prin
CIPIOS bas1cos de nosso direito consti
titucional, deve constituir motivo bas
t~nte para a intervenção no municí
PIO,, no próprio interêsse da norma:. 
!idade de sua Vida. 

. Sala de Sessões da Assembléia 
ConstituintP., em 17 de junho de 1945. 
Lameira Eittencourt. - Magalhães 
Barata. - AlvarQ Adolpho. -·João 
Botelho. - Dttarte d'Oliveira. 

N.0 1.289 

Suprimam-se, no parágrafo único do 
art. 125, as· seguintes palavras: "nos 
de águas minerais naturais, quando 
beneficiados pela administração esta
dual ou federal". 

Justificação 

A emenda ·acima sugerida se faz 
necessária, para corrlgir os maléficos 
resultados colhidos com a nomeação 
de Prefeitos para as estâncias hidro-
minerais. ' 

O argumento de que tais municípios 
recebem au.."rilio ·de Estado não proc{'-
de, }:Orque: -

i -- Ou êsses au.Xilios são em for
ma de empréstimos e, neste caso. obe
decem ãs mesmas praxes adotadas 
para os demais municípios. com as 
mesmas taxas de juros, prazos, obri
gações e demais cautelas e garantias 
contratuais, ou 

2 - Consistentes em construção de 
hotéis, cassinos e balneários e, neste 
caso, o Estado cobrará as despesas fei
tas com tais obras pela exploração 
direta dos mesmos ou pelo seu ar
rendamento, como . até agora tem 
feito. 

Sala das Sessões, em 18 de junho 
de 1946. - Lycurgo Leite. - Jacy 
de Figuefreão. - José Bonifácio. -
Plínio Ba.TTeto. - José Augusto. -

· Aureliano Leite • . - Ferreira àe Souza. 
• - Aliomar Baleeiro. -Hermes Lima. 
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- Aloysio de Carvalho. - Toleclo 
Pisa.. - Alde Sampaio. - Romeu 
Lourenção. - Epilogo de Campos. -
José Maria Lopes Cançado. - Flores 
da Cunha. -Agostinho Monteiro.
Gilberto Freyre. - Café Fllho. -
José Monteiro de Castro. - Lima 
Cavalcanti. - Roberto Glasser .. -
Mario Brant. - Gabriel de R. Pas
sos. - Erasto Gaertner. - Coelho 

· Roã.rigues. - João Ursulo. - Rau! 
PiZZa. - Romão Júnior. - Dolor cZe 
Andrade. - Plinio Lemos. -·Jalles 
Machado. - Josê Leomil. - Lahyr 
Tostes. - Edmundo Barreto Pinto, 
pela moralidade, mesmo porque a pre
valecer o critério do_: projeto, peJos 
<::ias em que vivemos todos os muni
cípios serão "hidrQ.-minera:is"! ~ Ta
vares d'Amaral. -Nestor Duarte. 
.João J!.fendes. - AZipio Alves. 

N.0 1.290 

. Redija-se o parágrafo único· do ar
tigo 126. 

"O Prefeito será de· nomeação do 
Presidente do Estado ou Território, 
no município da Capital, bem como 

-- nas estâncias sanitárias da cura cli
mativa ou de águas minerais natu
rais, como tais declaradas por lei e. 
quando beneficiadas pela administra . 
cão estadual ou 'federal, assim como 
nos municípios em que se situe base 
ou pôrto de .importância militar". 

Justificação 

Desde que se admite nos casos ci
tados a nomeação dos Prefeitos, con
vém que sejam nomeados livremente, 
e nesse caso o dispositivo deve ser 
imperativo e não meramente faculta
tivo. 

S. S., 17 de junho de 1946. - Joa
quim A. Sampaio ViclaZ. 

N.0 1.291 

N.0 V, - Letra C do art. 127. 
Redija..,se: 
"Sôbre edifícios onde instituiçÕes 

rêligiosas, de educação e caridade es
tabeleçam cultos e estabelecimentos 
de ensino e casas de caridade ... 

Justi/ÍCilção 

Será reduzir à sede do culto e ao 
-prédio onde ftmciona.r estabelecimen
to de ensino a isenção dos tributos. 

Como está redigido o artigo, até os 
estabelecimentos industriais de fa.-

bricação e os comerciais de importa
ção e de venda de papel e livros goza
riarr.. de isenção em amplitude desa
conselhã.da; 

.Também há instituições religiosas, 
. proprietárias de grande número de 
propriedades, notadamente· no Rio de 
Janeiro. - Não seria justo conceder 
lhes a isenção total de impostos sô
bre bens ou propriedades que não se 
destinem ao culto. ao ensino ou a ca
ridade. 

Sala . das Sessões, 17 de jUnho de 
lt146 .. - JÇJaquim A. Sampaio Vidal. 

N.0 1.292-
Art: 127 n.0 X - Redija-se: 
"Os seTV:.ços públicos concedidos go

zarão da imunidade fiscal no que con
cernir ao próprio serviço e ao respec
tivo aparelhamento instalado e uti
lizado exclusivamente para objeto 'tia 
concessão". . 

Justificação 
Pleiteia..:se pura · e simplesmente o 

restabelecimento · do que a respeito 
consignava .a Carta Constitucional <ie 
1934, que de uma fórmula analítica 

· era consignada pela Constituição de 
1891, pela forma sintética: "tributar 
bens, rendas t serviços uns dos. ou-
tros". · 

- &te dispositivo vem do art: 32 
parágrafo único ·da Constituição de 
37 menos rigorosa, entretanto, porque 

· admitia a -isenção declarada por lei 
espreial. O Projeto é mais drástico: 
- exige, não lei especial dentro da 
hierarquia legislativa. mas lei especial 
do govêrno tributante. Quer dizer que 
uma lei especial federal não obrigará. 
aos governos estaduais e . municipais, 
se tributantes. 

·A Constituição de 34 no art. 17 
n o X, proibia a ti!butação pela 
União, Estados e Municípios, "âs con
CE.ssões de serviços públicos, quanto 
aos próprios serviços concedidos e ao 
'!'espect!vo aparelhamento instalado e 
utilizado exclusivamente para objeto 
da concessão". -

A Constituição de 91, mais sintética, 
em seu art. 12 n.0 6, vedava â União, 
aos Estados, ao Di~rito Federal e aos 
Municípios "tributar bens, rendas e 
serviços uns, dos outros". · 

O art. 127, n.0 X, do Projeto é uma 
erronia constitucional, inspirada num 
espfrito fiscal de vistas curtas. 

O principio da intributabilidade dos 
bens. rendas e serviços públicos por 
outras autarqiuas territoriais é curia;I 
entre os estudiOSOIS de direito consti
tucional. ·-
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o motivo dela e tão óbvio, que ape
saY de não haver na Constituição 
Norte-Americana., preceito a êsse pro
pósito, é pacifico na doutrina e na 
jurisprudência dos Estados Unidos que 
tal interdição tributária é consectário 
inelutável dos principies cardeais do 
regime. ' · 

"The necessary independence -ef 
.the federal and state governm~mts 
impooes a limitation upon the 
taxing power of each". 

(BLACK - Amer, Const. Law. 
s.a ed. § 159) . 

Entre nós já Rm BARBosa ensinara 
que "todos os meios necessários ou 
convenientes, pelos quais os Estaaos 
cumprem os seus deveres, são livres 
de impostos federais". _ 

Com um pouco de esfôrço mental, 
logo se compreende a razão dêsse 

·princípio: 
De-pois do caso "leader" Me. Culloeh 

v Maryland, os arestos e os juriscon
sultos americanos repeterr. as palavras 
de MARsHAU..; que deram fórmula de
finitiva ao conceito: - "The power 
to tax envolves the po>""er to destroy" 

De fato, não há contradição mais 
veemente do que conferir a um go
vêrno a faculdade de contrastar as 
medidas constitucionais de outro, 
nr.órmente quandc êste último, no 
éxercício dessa atribuição, é reconhe
cido superior ao que, por meio de fin
tas, lhe opõem obices à atividade ad
ministrativa. 

E' no fundo, o que ensina CARLos 
MAxnm..IANO: - "União e OS Esta
dos diviÇlem apenas entre si, o tra
balho para um objetivo comum; am
bos procuram os meios para atingir 
aquele fim: seria contraproducente 
que em vez da convergência de es
forços aparecesse a exploracão de um 
pelo outro. como procurar êste au
mentar os proventos próprios a custa 
daquele". 

Dir-se-ã, porém, . que isto não se 
aplica aos concessionários de servi
ços públicos. 

Aplica-se. 
Qualquer estudante de direito ad

ministrativo sabe que rias concessões 
dt serviços- públicos, o concessionário 
ag-e em lugar do poder público. 

Na fra.se de Clovis Bevilaqua, "é o 
próprio poder público que executa o 
serviço, por meio de delegado seu". 

Os concessionários de serviços pú
blicos são aparelhos, meios. instru
mentos <means custrumentalities) do 
Gov:êmo. 

"Na· concessão administrativa·- en
s!na Mendes Pimentel - é a. própria 

pessoa jurídica de direito público 
(concedente) que exercita a função 

·a ela peculiar (serviço público) , por 
meio do seu delegado ou subrrogado 
(concessionário>". 

O fato de ser concedido, não tira 
ao serviço o seu caracteristko: -
contfuua a ser público. - Por ser pú
blico é que foi concedido. A maneira. 
ãa sua gestão, não lhe modifica a es-
sência. . · 

E' o que ensina Blondeau, ao- tratar 
da gestão indireta: - "elle n'equivaut 
pas a un abandon; a un délaissement. 
L'Etat rêste garant de. l'execution du 
service, vis-a-vis de l'universalité des 
c1toyens". 

O Projeto abandonando a Consti
tuição de 91, de Rui, e a dos Consti
tuintes de 1934, adotou o pior dos 
modelos, o da Carta de 1937. 

Volvamos aos bons principies. 
Sala das Ses<.ões, 14 de Junho de 

1946. - Joaquirr. R. Sampaio Vidal. 
- Aureliano Leite. - Joaquim Li
banio Leite Ribeiro. - José Alkmim. 
- Israel Pinheiro. - Alfredo Sá. -
Bias Fortes. - Christiano Machado. 
- José Bonitacio. - Lima Caval
cante. - Milton Prates. - WelUng
ton Brandão. - Alde Sampaio. -
Flores da Cunha. - Altino Arantes. 
-. Agostinho _Monteiro. - Alarico 
Pacheco. - Lino Machado. - Toledo 
Piza. - Plinio Barreto. - Gilberto 
·Freyre. - Epílogo de Campos. -
Rodrigues Seabra. - Jací de Figuei
redo. 

N.0 1.293 

Ao artigo 127 inciso IV:-
Onde se diz - "recurso judicial", 

diga-se procedimento judicial-. 

Justificação 

A expressão "reeurso judiel3.l'" ai 
usada não corresponde com ex!l.tidão 
ao pensamento que se quer traduzir. 
A douta Comissão terá querino Mse
gurar ao contribuinte a faculr:l~de de 
intentar a devida ação judicial pru-a 
que o Poder ,Judiciário àectete 'l ln
constitt!cionãlidade do tributo, 'Jelo 
vício da bitributação. Sendo !l.SSlm, 
como sem dúvida será, 1mpróprJa é 
a expressão "reclUso judicial" po--:--
que o significado do vocábulo "r~ur
so", na terminologia jurídica, nãc. se 
ajusta à idéia de que ai se te:n em 
vista .. 

E é tanto mais de ·se reconhecar a 
· jU5teza da presente emenda quanto é 
certo que jamais se admitiu que de 
um ato ou decisão a-dn;tinistrativo se 
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interpooesse "recUISo" suscetível de 
ser conhecido pelo Poder Judiciár:o. 

·Acertado será, portanto, substituir a 
expressão "recurso juclicial" por -
procedimento judiciai. 

Sala das Sessões, em 8 de junho de 
1946. - Aloísio de Castro. 

N.0 1.294 
Art. 127 - "É vedada a bi-tril:>uta

Qão, prevalecendo o impôsto criado 
pela União, quando a competência fúl' 

. concorrente. " 
Substi,tua-se: "A União, os Es~a1os 

ou os Mui'.icipios não podem criar, :::i
muitaneame:nt·a, o mesmo tributo; ve
rificada, porém, a bi-tributação, ure
valecerá o impôsto cr-iado pela ·u1uão, 
quando a competência fôr concorrea-
te". . 

Justificação 

A emenda define o que seja bl- tri
butacão e evita a confusão reinante 
no furo, a respeito, quando. se int,er
preta a norma constitucional u~rti

nente, que vem desde a Constitui~ão 
de 1934. 

Sala das Sessões, 18 de junno de 
1946 . ..:... Pedro Verga:ra - Heroplulo 
Azambuja. 

N.0 1.295 
Ao artigo 127 inciso m, ;,Jarte !!

nal: 
Diga-~e: 

"entregarão vinte por cento à U"li
ão e vinte por cento aos municípios". 

Justificação 

O artigo ora emendado determina 
que a renda dos impostos que ·vier•,:)m. 
a ser criadoo pelos Estados, ~aber?..ó 

à União vinte por ce,nto e aos ~sLa
dos e Municípios quarenta por cen.to 
resiJ€Ctivamente. 

Impostos novos, àh"ecadàdos patos 
Estados, pesarão sôbre estes :l.s :'ieSj?ê
sas da arrecadação, e fiscalização, 
uma vez que o'l:l;êxto nenhuma alusão 
faz à interferênêi.a da União ou dos 
Municípios aos respectivos serviç:>s. 
Assim.. sendo, pelos dispêndios s. que 
obrigarão tais serviços responderão, 
apenas, os Estados, que, por ;sso mes
mo, · acabariam ficando com menor 
quinhão que ()S municípios. Dai, .1 al
teração que sugerimos,. reduzindo a 
vinte por cento a cotas-partes ))ert.en
centes aos mesmos municípios. 

Sala das Sessões, em 8 de junho de 
1946. - Alof.sio de Castro. 

N.0 1.296 

Ao art. 127, inciso VIII: 
Redija-se assim: 
"Os Estadc•s darão ánualmente a 

cada Município vinte por cento do 
que a arrecadação tributária e·sta
dual, feita no respectivo território, 
exoeder a l'enàa municipal". 

Justificação 

Tom:=mo·s, iP<Y.r -exemplo, as esta- \ 
tística de 1944. Na.quele exercício, bem 
recente, os Estados arrecadaram no 
território dos Municípios Cr$ .. · .... 
3.164.234.808~ enquanto os Municí-
pios lograram arrecadar Cr$ ....... . 
855.832. 033. Os Estados arrecadram, 
assim, a mais: Cr$ 2.307.402.775. · 

A metade deste e?Qcesso de arreca
à:açãeo' repret::e .... 'ltaria de:sfaloar as dis
IPOnibiJi.d;a.d.es <l>o Estado ou Cr$ .... 
1.153.206.882, isto é, reduzic.ia .o to
tal C:.e sua an:e~a..d.ação em qusae 

. 40%. Os :mstad.os pa;Ssariam, assim, 
tcmall1d·o po:r ba·se sempre· o exerci-· 
cio tde 1944, a arr·eeadar o mesmo que 

, os Municipics, isto é, .Cr$ 2.0tl0.038.915 
o que importaria em alterar, br~ca
mente, a per-oentagem da arrelc"a.da
ção, •em relação .ao total dia arrecada
ção naci01n:al, de 36,8%' Q.Joara os Es
tados e 8,3% pa:ra os. Municípios, pa
:ra 22,5% para cada grupo, d-e !Il.OdO 
que os Muni•cipios, .em globo, terüun 
quase 200% .de aumento na sua arre
cad<ação. e os Estados peTÕ.Ieriam 
quase 40%. A eloqüência da-s cifras 
disi!nnsa mai·ores ocomentários. Aju-
6emc: CtS Munic:í,pios, como s•e faz 
em vá:ri..:alS ·passagens do projeto, 
mas· sem, com isso, al'l'lliiiar os Esta
dos. Um EStado, como São Paulo, 
perdi2.'!'á d;, chof.ré, :pOr êstes d:ados, 
mais cl:e 500 milhões de cruzeiros; o 
Thtado de Minas Gerais· perd;erá 
150 milhões <lle cruzeiros, o Estado 
do Rio Gral!1d:e do Sul, mais de 
100 milhões, Pernambuco, mais de. 
50 milhões; .a. Balüa~ mais ã.e 60 mi
lhões ·e assim por diante. E' o caSo 
d:e pergum tar: como viveTão os Es
tados? 

Sala das, SeiSSóés, 8 de junho de 
1946. - AlcyXD de Castro. 

N. 0 1.297 

Ao art. 127, inciso IX- Acrescen
.ta.r: . 

"ressalvado o disposto nos arti
gos 138, e § 2. 0 , do art. 140" 
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Justificação 

Lendo-se os cüspostivos constantes 
da emenda, percebe-se, de logo, a 
necessidade do acréscimo que propo
mos, . sem que seja de mister ma:is · 
consideração. · 

Sala da.s Sessões, 8 de junho de 
194ô. - Aloysio àe Castro. 

N.o 1.298 

Ao art. 128: 
Art. 128 - É da competência pri

vativa da União decretar impôsk> sô
bre: 

Justificação 

Do projeto: 
Art. 128 - É da competêncià 

privativa da União criar impôs
. to sôbre: 

Dizendo quais são os impostos pri
vativos· da União, a Constituição, só 
por iSso, os tem criado. O que cabe 
à União é decretá-los. 

Em 17 de junho de 1946. - CZo
domir Cardoso. 

N.0 1.299 

Suprima-se do art. 128 
do n.0 VI. 

Justificação 

- o § 1.0 

Não vemos como a 1ei pudesse elas-· 
sificar em cada casa produtora ou 
vendedora os - artigos consideraàos 
como o mínimo índ'spensá.vel à ha
bitação, vestuário, alimentação e ;;ru
tamento médico das pessoas de menor 
ca.pacidade econômica. 

O impôsto de consumo, ê pago pelo 
produtor ou pelo ven.ded()r, qual~ue

que seja a a.plicação a dar à mer·cs.
doria vendida. 

Há 'mercadorias aue são consumidas 
pelas pessoas ric::.s· o:1 de menor .:;a
pacidade econômica. O mesmo re
médio é usa.do pelo rico e pelo pobre. 
Como poderá o comerc'ante. drogui~t.a 
ou farmacêutico, por exe~plo. ter à 
disposição de pessoas ricas produtos 
que pagam impôsto de consumo e t~r 
o mesmo produto isento do impôsto 
para consumo das pessoas de meuor 
capa-cidade econômica e como se fatia 
a prova desta condição? 

A boa intenção do projeto não en
cvntrou fórmula para sua· aplicação. 
Melhor será suprimir o dispositivo. 

Sala das Sessões, 17 de · j1mho de 
1946. - Joaquim A. Sampaio Viàal. 

N.0 1.300 
Art. 128, § 2.0. 
Redija-se: 
"A renda resUltante da tributação 

d.e que trata o n.0 III, incidindo sôbre 
cada espéCie de produto, caoerá aos 
EstMios, ao Distrito Federal e aos Mu
~i-cipios uma cota parte propor
ciOnal ao consum.o nos respectivos ter
ritórios. " 

Justitica;;;ão 

Desejamos suprimir a expressão im-
. pôsto único, reservada ao sistema 
georgista. 
· -sa.la da.s Sessões, 17 de junho · de 
1S46. - Joa,quim A. Sampaio VidaZ. 

N.0 1.301 
Ao § 5.0 do inciso VI do art. 130. 

acrescente-se mais o seguL.'lte: · 
~'Não podenão incidir sôbre a venda 

Jezta pelo pequeno agricultor dos pm
dutos da sua. Zavou.ra." 

J ustificaçrio 

Não obstante o iriciso IV isentar o 
agricultor, por exclusão, do impôsto 
de vendas e consignacões, é aconse
lhável que fique consignado taxativa
mente a não incidência sôbre a· vendz. 
que faz o pequeno agricultor. dos pro-

. dutos da sua lavoura. A razão é óbvia . 
. Os produtos agricolas não devem ser 

onerados na sua origem com quais
quer tr.butos, porque tributá-los na 
~ua fonte, enquanto estiverem em po
o.er do pequeno produtor, é entrs.var 
a expansão e o desenvolvimento da. 
agricultura. 

Há ll.lém disso um justc receio de 
que os Estados, na preocupação na
tural de elevar a arrecadação da sus. 
receita. venham a interpretar o texto 
c~nstit;..ucional de modo a serem abran. 
g1dos também. na legislação o::camen~ 
tária e fiscal, o;; pequenos prcdutores · 
na tributação dêsse imuôsto. 

A ConstitÚição oe 34: na letra e in
ci:§.9 I · do art. 8.0 , consagl'!a,~a a 
isen_ção taxativa para a primeira ope-. 
raçao do pequeno agricultor. como 
tal definido na lei estadual e isso 
;:>orque o te..\"to da referida Ietra abran
gia as vendas e consignações efetuadas 
por comerciantes e orodutores. in
ciuidos nestes os industriais. 

E enquanto em alguns Estados. como 
Santa Catarina os agricUltores todos 
eram considera.dos como pequenos 

·prOdutores e isentos do impôstc, no 
Rio Grande do SUl êle é cobrado. prã.
t:camente, · de todos os agricultores · e 
o é de forma indiret;a, isto é. sõbre a. 
área de terras- cUltiva.da. evita::do; 
assim, que o produtor tenha que man-
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ter uma es-crita fiscal, por onde se 
possa averiguar o montante das ven
das realizadas. 

Para tranqUilidade do homem da 
lavoura será, pois, preferível uma 
emenda explicativa embora redun
dante, do que deixar uma . possível 
dúvida, de que possam resultar con
seqüências prejudic:ais a uma classe 
até aqUi pràticamente entregue à sua 
pr()p:::ia sorte e que deve merecer, para 
o futuro, maior atenção e amparo do 
govêrno, se quisermos incrementar a 
produção agrícola no Brasil. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Arthur Fiscker. -. Melo 
Braga. - Baeta Neves. -Dario Car
doso. -. Theodomiro Fonseca. -
Gaston Englert. - Bayard Lima. -
Daniel Faraco. - Medeiros Neto. 
- Brochado da Rocha. - Abelardo 
Mata. - Osorio Tuyuty·. - Pedro 
Vergara. -Benjamim Farah. 

N.!' 1.302 

N. 0 V -e § 6. 0 e 7. 0 do art. 130, su-
prima-se: 

Justificação 
A tributação da exportação ccmst1-

tU1 entr.-ave clássico, notório e quase 
tangíveis ao desenvolvimento econô
mico do Brasil, p.ais produtor de ·ma
térias primas e produtos da agrlcul
tur~ em geral, cujos mercados de ex
'!)crrtação .aSJS•egurªm o enriquecim-en
to do eTário nacional pela obtenção 
!Clle letm.s àle e:JOportação e cambiais. 

Sala da~ Sessões, 17 de junho de 
1946. _,Joaquim A . . Sampaio Vida.l. 

N.0 1.3(}3 . 

Suprima-se o inciso IV do artigo 
131 e, onde convier, redija-se: 

Art. - O impôsto de indústrias 
e profissões será lançado pelos Esta
dos e arrecadado .por êstes e pelos 
municípios em partes igua~ 

Justificação 

parados, que ímpossivel lhes seja, com 
os r-ecursos. que se lhes deixem, 
prover aos encargos de. sua_máquina 
administrativos e os empreendimentos 
que lhes ca.bem custear. 

Por isso mesmo, e at·endendo a que 
outras rendas de valor maior· 
çue as auferidas até agora já. 
lhe foram atribuídas pelo projeto, 
propomos a presente ·emenda, que 
manda repartir, em partes iguais, a 
renda provemente do ímpôsto de in
dústrias e- profissões, tal como já es
tatuiam a ConstitUição ·de 1934 e o 
diploma ·de 1937. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 
1946. - Aloysio àe Castro. 

N.0 1.304 

A União distinará a cada muni
cípio, 2% da renda nêle arrecadada. 

·Justificação 

Era pensamento do autor d~ta 
emenda,. como ·expressou em seu -~
curso de 14 de junho, que se dlstl
nassem 2% das rendas da União .e 
5% das do Estado, aos municípios. 

Em vista, porém, de já haver ~p:e
sentado outra emenda, dando V1gen
cia imediata ao n.0 VIII do artigo 127, 
que importa em não I?equeno ô~us 
ao E>tado, julgo equitativo que seJam 
05 5% referentes à cota estadual. 

os fundamentos d-eSta emenda . es-:
tão contidos no meu aludido discurso. 

sala. das Sessões da Assembléia Na
cional- Constituinte, em 18 de junho de 
1946. - Fernandes Tavora. 

N.0 .1.305 

Titulo TV - Da orga11,ização finan
ceira, federal, estacZual e municipal: 

Capítulo TI - Da elaboração dos 
orçamentos e da a~ertura dos cré
ditos extraorçamentários- Seção I-
Disposições gerais. · 

Somos dos que entendem que a 
Carta ·Constitucional que .estamos ela
borando deve nrelhorar ·de muito a 
sor~- dos municípios no que tange 
aos impostos de que promanarão as 
suas rendas, cuja exiguidade até aqui 
tem impedido o seu desenvolvimen- · 
to material -e econômico. Mas, nem 
por isso devemos ·olvidar as . conse
qüências prejudiciais que advirão aos 
Estados, se, na . ~rimjnação de ren- . 
das, os deixamos de tal modo desam-. 

Substitua-se a atual redação do 
Projeto pela seguinte: 

Capítulo TI - Da elaboração d<?S 
orçamentos e da àbertura dos crédi
tos ext:raorçamentários. 

Art. 134. o orçamento será uno~ in
corporando-se obrigatôriam~nte à re
ceita tôdas as rendas e supnmentos je 
fundos, _e incluindo-se disc~
mente na despêsa as dotaçoes. neçes

. sári..as ao custeio de todos os servlÇOS 
públicos. 

. ' 
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Parágrafo U.nico: À lei de orçamen
to não conterá dispositivo estranho à 
receita prevista e à despêsa fixada 
para. os servi<;os anteriormente cría
dos. Não se_incluem nessa proibição: 

I. A autorização para abertura de 
créditos suplementares e operações de -
crédito por antecipação de receita.. . 

II. A aplicação de saldo . ou a modo -
de cobrir o dejicit. 

Art. 135. Os padrões orçamentá
rios, fixados mediante ·convenção en
tre a União, os Estados e os Munici

-pies, serão obrigatórios em todo o 
país. 

Art. 136. São vedados os atos se
gúintes: 

I. Concessão de crédito ilimitados. 
n. Abertura de crédito especial ou. 

suplementar, sem expressa autori..za
ção legislativa. 

Art. 137. A abertura de crédito ex
traordinário,. por ·Decreto do Poder 
Executivo, só será admitida por ne
cessidade urgente e imprevista, em 
caso de calamidade. pública, comoção 
intestina ou guerra. 

Art. 138. A proposta orçamentária 
que o Poder· Executivo enviar ao Con
gresso Nacional será elaborada por 
um órgão especializado e criado junto 
à Presidencia da República, com as 
atribuições conferidas por lei de pro
ceder. a estudos pormenorizados das 
repartições, departamentos e estabele..; 
cimentos públicos com o fim de · de
terminar, do ponto de vista da eco
nomia e da eficiência, as modifica
ções a serem feitas na organização 
dos serviços públicos, sua distribuição 
e agrupamento, dotações orçamentá
rias, condições e processos de · traba

·lho, relações de uns com os outros e 
com o público. 

§ 1. o ~se órgão especializado ela
borará os quadros disctiminativos da· 
despêsa que deverão ser apresentados, 
juntamente com a proposta orçamen
tária e uma mensagem presidencial, 
à Câmara dos Deputados, tendo a 
precedê-los, para facilitar-lhes a aná
lise, as tabelas devidamente comen-

. tadas que forem. necessárias. 
·- § 2. o Publicada a lei de orçamento, 
os quadros discriminativos da despê
sa, ajustados ao -vencido, serão apro
vados por Decreto do Poder E."tecuti
vo ·e sõmente poderão ser -alterados 
por novos decretos expedidos _median
te parecer fundamentado do órgão es
pecializado. 

Justificação 

Das emendas ao Título IV - Da 
organização financeira federa;!, esta
dual e municipal - CapitUlo II -
Da, elaboração dos orçamentos e da 
abertura de créditos extraordinários -
Seção I. 

Disposições geraís: 
Art. 134. Mantenha-se o artigo 134 

do Projeto com- o_ seu parágrafo 1.o, 
que -passará_ a parágrafo unico, segui
do de seus incisos I e II. · 

Su']Jti.ma-se o § 2. 0 do mesmo arti
go 134. 

A redação dos dispositivos acima 
enumerados e que devem ser manti
dos é clássica. Aplica-se, rigorosamen

. te, à matéria que. ela pretende 
abranger. Foi adotada, corr. ligeiras 

-alterações, pela reforma constitucio
nal de 1926, pela Constituição de 1934 
e pela Constituição de 1937. Repre-

-. senta a cristalização de princípios sa
lutares que evitam a multiplicidade de 
orçamentos e as caudas· orçamentá
rias. 

O parágrafo 2. 0 do art. 134, entre
tanto, que dispõe sõbre a forma do 
orçamento, dividindo-o em duas par
tes. uma fíxa e outra variável, deve 
ser suprimido, porque dificulta o ape;:
feiçoamento continuo da técnica or
çamentária. O orçamento é um retra
to das atividaqes adminitrativas tra
duzidas em dinheiro. :itie, mesmo em 
sua fase de projeto do Executivo su
jeito à discussão do Legislativo, não 
póde contar, na receib, ·estimativa de 
recursos que não tenham sido criados 
por lei e, na despêsa. dotações que não 
correspondam a serviços anteriormen
te criados. ~te procedimento é as
segurado plenamente pelo art. 134 e 
seu parágrafo 1. 0 do Projeto. D~vidir 
o orçamento em parte fixa e parte 
variável é tentar reintroduzir na ad
ministração brasileira uma lição mal 
aproveitada. do sistema orçamentário 
br'itânico, onde existe o Fundo- Conso
lidado. Não é novidade o que contém 
o Projeto de Constiuição, pois a origem 
da inspiração 'está no velho Código e 
seu Regulamento Geral de Contabili
dade Pública do Brasil. Mas o orça
mento brasileiro tem sofrido substân
ciais modificações nos Ultimas dez anos, 
quer do ponto de Vista formal, quer 
nos principias que o regem. Do tifió 
legislativo, em que era absoluta a. com
petência do Congresso em matéria or
çamentária, moldado Pela Constitui-



-426-

ção de 1891, muito conforme as idéias 
de amnlo liberalismo politico, em que 
se formou e floresceu a Repúbli
ca, passamos, com escala pela reforma 
constitucional de 1926, ao chamado 
tipo 1nisto, que corresponde, segundo 
os preceitos da Constituição de 1934, 
a wn g;rau mais . elevado de pa;
ticipa-ção do. Executivo na elaboraçao 
do orçamento. Em 193'7, outorg~da 
uma constituição qu-e se caracter1za, 
principalmente, pelo fortalecimento do 
Pocier Executivo, passou o orçamento 
brasileiro a enquadrar-se no tipo 
executivo, de modo que ao Pa.rlam-en- · 
to se reservou a funçâ<l d·e arr:>rovar ou 
não aprovar, em suas linhas gerais, 
em seus grandes números, em ·suas 
aplicações fundamentais,· os recursos 
orçamentários propostos clli:criminqda
mente p.elo Govêrno. Parece que; pre
sentemente, se pretende retomar a. 
tendência ao tipo misto de .!.934. Em 
matéria de orçamento é o máxim-o de 
conoessão que o Executivo responsável 
pode fazer ao Legisola.tiVQ. Se o 
E.~ecutivo não tem liberdade de. pla
nejar a aãminist!"!ação pública, pela 
úual r-esponde, e de solicitar ao Con
iresso os recmsos · indisp-ensáveis ao 
seu desenvolvimento; se o Congresso 
modifica êsses planos, reduzindo tu
multuàr~c:.-m.ente os progTamas gover
namentais, a autoridade de Chefe da 
Naçã.o não passará de um mito e · a 
êle se reservará a figuxa melancólica. 
de um mero titular de pod-eres inca
paz de exercê-lo:; em sua plenitude. 
Sem lib-erdade de formulaa.- ·o orça
menibo · segundo as nece~ídades pú
blica.s, que ,somente ao Poder Ex€cuti
vo é dado o direito de atellld·er, por
que mais de perto as sente e compre
elllde, não é licito atribuir-lhe, como 
se vé nos demais dispositivos da Carta 
Co:nstitu-ciona;l projetada. a responsa
bilid-ade pelo êxito ou malõgro das 
atividades administrativas. O orça
mento é o plano financei..-o do Govêr
no. Para ela.borá-lo é indi$1pe!l1Sável 
que o Executivo disponha de um ór
gão especia·lizado que prepare p.,ra 
cada serviço, deyartamento, estabele
cimento ou repartição a especiallza
ção, por itens, da despesa que cad'a 
um · dêles é autorizado a realizar. 
Disc<txtidos êsses quadros, o Congres
so, na lei orçamentárl.a,. vota.Tá a.s 
Bêrõas globais, autorizando o Executi
vo a proceder. no d-ecurso do ano, às 
mOOi.ficações na clli;criminaçâ.o· ou es-
pecialização. wr itens, desde que, pa.Ta 
cada serviço não sejam exicedidas. a.s 

verbas globais votadas. Para melhor 
escla.recer quãt' áibsur:do s~ria o prtn
c]pio de consigna.r-se uma parte tzxa, 
inalterável, de despesas no orçamen
to, basta apontar uma desp-esa que 
nessa patrte dev>eria ser naturalmente 
incl'llida: a d.espesa com o pessoal 
perma·nente. Ess'<l. despesa poderia ser · 
ca.licula.da anualmente no -orçamento 
pela soma dos ~s criad~. Mas é 
uma experiêruçia comesinha na adml
·rustra.ção de pessoal a . que verifica a 
mutilidade de consignar-se uma ~orna 
elevadíssima no orçamento p.a.ra uma. 
despesa que, efetivamente, não se 
realiza du:rante o exerctclo. co.m efel
to, àiv-ersas carreiras existem no se~:
viço público cujos cargos va.gos, Ja 
cria-d.os, nao pudem ser preP.nchiaos 
senão medi:ant extinção de cargos ex
cedentes 'ou su,pressã<.. eLe· cargos ex
tintos mas ainda OCU!Pacl-os por servi
dores efetivos Acresce que inúmeros 
cargo.s só serãc pr<?:t::nchidos medlam,e 
promoÇões .. que se op-eram de.p-olS dos 

. illtersticios regulamentares ae tempo 
que não se coa.dunam com o ex-ercllclo 
financeiro. Ora, ·compurtar-::;.e aotaçao 
nara todos êsses cargos s-e:na agravar. 
á.nl.'l,renteme:r:te. a despesa da União em 
quantia superi-ór a Cr$ 1QO. ooo. ooo.oo, 
por ano, que de antemão saber-se-ia. 
condenada à inaplicação A rupótese, 
porém de ver essa quantia comprom~
tida, segundo as. exigências d·e con.."l
derar-se um.a parte fixa no orçam_en
to, imp~diria o Govêmo de ~pro_y-e1tar 

tal disponibilidade na realiza.çao ae 
um programa de atividades r~cl>ama
d.as pel<> bem estar públl.co. Finan·ots
tas primários festeja.riam o encerra
r<>mento do exercwio coillll-o sa1do resul~ 
ta.nte da ina.plicação de rec1J!SOs ~Y~

çamellltátios oons-i~dos ~ nao u~
zarlos. Outros, ma1s sutrs po:d-enam 
explica.r que ·a .parte fixa do orc_!l.men
to se p.ren<le à natureza e nao . a?S 
quantitativos da d-espesa.· TranSJ.g'r, 
porém, com êsses rfdicul<?S a.rti!iclos 
seria cbscureoer e verdad-eu-o P'«pel do 
Govê:rno que uão é o de deleitar-se 
com balacr:tço.s doe oontabilidade e sim 
o ã;e ap;roveitar ao m3.xi:mo os r~ur
sos financeiros disoonive1s em realiza
ções práticas que favo:reça.m o progres
so do país. 'Suorima-se, portanto. por 
obss01eto e inoonvemente o § 2. 0 do 
art. 134 do Proj-eto. 

Art. 13'5: 
SUIPrlma-se também o art. 135. que 

adlmite a prorrogàção . do orçamento. 
Não se deve admitir esss: hipótese, sob . 
pena de at!mr-se a els.bo.ração orça
mentária a ·um plano infertm- das a ti-.. 
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vi~ades govemamantais. ·Apesar das 
inov-ações do Projeto, ·obs~rva-se que 
a matéria orçamentária não mereceu 
a ~rtância que lhe é inherente nos 
negóci'OS públicos, ta:rn:anha.s sã.o as 
cont.radições do texto. Assiln é, uor 
exem'Pl<>, que; dentr.e as atribuiçÕes 
privsti-vas de Congre.sso ·Nacional, a 
primeoira Ca..-rt 34 n. 0 I) é vo:tar anu
almente o orcamento da receita e 
cJ.espesa". No art. 9. 0 se, d:spõe que o 
Congresso Federal, reunir-se-á anu:3.1-
me:n·te, a 7 de abril· e func.ionará até 
31 d:e dezembro e no art. 60, n. 0 XIX, 
se .·estabe1ece a obrigação de enviar o 
Presidente da República à Câmara dos 
Deputa.dos "dentro do prim-éiro . mês 
eis se..."'São legisla-tiva" isto é, em SJbril, 
a proposta de orçamento. ora, o Pro-· 
Jeto não d1z ·que o exe...-rcicio financei
ro coin-cidirá oom o ano civil. Atual
mente coincide. Mas, de ac&d:o com o 
art. 135, determina que o o.ryaniento 
vigente será prorrogado se até 15 d-e 

. dezembro vindouro não threr sido 
enviado · à sa.o.ção". Isto importa em 
admitir que o Projeto mantém, implí
citamente, a tradição brasi1eira, con
:;;a,gra.aa p.ela legislação ordinária, d~ 
coincidir o ex-ercido financeiro com o 
ano civil. Diante do eX!posto, segue-se 
que o Pr.esidCT,te ·da República deve 
enviar em abril a proposta do orça
mento que v1gorará de 1 de janeiro a. 
31 de dezembro do ano vmJd:ouxo. o 
Congresso disporá, durante o seu pe
r1od.o normall de funcionam-ento, O.e 
nove m-eses para discuti-la, emendá
la, aprová-la !' devo-lvê-la, sob .a ror
ma do projeto de lei à sanção presl
dencial. ·Mas. se o não fizer até 15 de 
dezembro, poderá o orçamento ent~o 
em Vlgor ser pXorrogado :Sste proce
diln.e:nto trara. enormes inconv-enientes. 
1. 0 - Para a-presentar uma propos.t::L 
de orçamento . em abril ao Congresso, 
o . Executiva· terá de elaborá-la ll!Um 
curto perfodo (jan~:!ro a abril) de tres 
meses, enqua.ntc. que o Legislativo c:Us
porá d:e nove m-eses pa.ra discuti-la. 
2. 0 - O Elrecutivo terá de prever, com 
antecedência. d-e um ano, um progra
ma de receitas e despesas, que sera. · 
ex.ecu:ta.do num exercício futuro, que 
se tarna ainda mais remoto, porque en
tre sua previsão e o efetivo inicio, me
ará. um ano :financeiro em que se 
executará um orçamerr"..o sujeito à su
perieniênclà de fatoo novos que não 
ma:is poderão ser . considerados pa.ra o 
e!eitó de corrigir as previsões constan
tes de uma proposta já submetida à 
8l,Dl'ooia.ção do Legislativo. 3. 0 - Se o 
;Ex-ecutivo tiver .de o!erecex sdita.Inen-

tos à sua proposta o.:rçamen.tã
ria, já a]iresentada a.o LegdS
lativo, a mensag>em que a ti
ver justi:ficado perderá todo o seu va-

. lor como documento· político e histó
. ~co que descreve o panorama finan
~i:o do pais. Aos pouccs perderá 
todo o seu senti·do e o processo de 
elab:>ração orçamentário tumultuar
se-á, repleto d-e emendas e suge;:;tões 

. favoráveis à· concessões reciurccas en
tre o Legislativo e v E:;:ecutivo,, ro. 
maioria das vêzes propicias. à defesa 
de interêsses subalternos em detri
mento C:os interêsses gerais da admi
nistração pública. ~- 0 

- Além disso, 
·as inúmeras modificações que por
venturs. sofrer no Congresso a propos
ta orçamentária ·do Executivo, pode
rão dar lugar a que o pl·ojeto de lei 
de meios, para escapar ao principio 
da prorrogação, seja envia·do à sanção 
presidencial pouco antes do dia 15 
de dezembro, prov<Jcando um t'eto. 
Os trâmites e prazos para aprecia
çã.o do veto desde a intervenção cia 
Comissão Permanente até a convoca
çilo extraordinária do Congresso, lan
çarão o túmult.o n.a administração, 
iniciando-se um exercicio financeiro 
sem orçamento,· com tõdas. as conse
qüências da ileg~lidade dos ates su
bseqüentes do Poder Ex,eceutivo, do 
que poderá resultar imputação , de 
crime de responsabilidade do Presi
d·ente àa P..epública, expedição de or
çamentos provisórios e tôda a sorte 
de atos atentatórios contra a boa 
marcha dos serviços e a tranquilida
de pública. 

A enumeração dêsses casos autoriza, 
portanto, uma ponderada revisão da 
matéria, dada a íntima relação qu-e 
existe entre as datas de instalação 
do Congresso e de inicio .do ano fi
nanceiro, bem como entre os prazos 
de a:presentação da prop<Jsta orça
mentária pelo Executivo e de sua 
discussão e aprovação pelo Congres
so. 

Em face da relevância do orçamen
to na administração pública é de tô
da a conveniência eliminar-se -- da 
Constituição qualquer hipótese prcr
rogatória. A prorrogação do orçamen
to é confissão prévia de incapacidade 
política. 

Suprima-se, portanto, o art. 135 ,do 
Projeto. 

Quanto à data para apresent:::.ção 
da proposta orçamentária pelo Exe
cutivo, sexá oferecida emenda no lu
gar adequado. 



Art. 136. 
Mantenha-se a redação atual do 

Projeto, incluindo-se a palavra muni
cípios que consagra a politica da pa
-dronização orçamentária, adotada em 
convenções entre a União, os Esta
dos e os Municípios que tanto con
COJ:rem para uniforntizax as contas 
públicas do país e facilitar os estudos 
da legislação tributária, além de 
proporcionar meios indispeJ;lSâveis à 
exeqüibilidade dos novos princípios 
financeiros e fiscais incluídos no 
Projet-o. 

Art. 137 
Mantenha-se as disposições do ar_. 

tig<> 137 com seus in<:ísos e o pará
grafo único, súprimindo-se apenas o 
inciso I que proíbe o estorno de ver
bas. 

O parágráto único poderá, entre
tanto, ter a seguinte .redaÇão, mais 
adequada ao seu objetiv9: 

Parágrafo único: A abertura de 
créditos extraordinários, por de<:reto 
do Poder Exe<:utivo, só · será admitida 
por necessidades urgentes e imprevis
ta, em caso de calamidade pública, 
com<>Ção intestina ou guerra. . 

Acrescentou-se, apenas, à redação 
do Projeto a expressão "por decreto" 
do Poder Executivo", para definir a 
competência, que, na espécie, é inhe
rente daquele Poder, juiz supremo 
das circunstâncias .em que a medida 
excepcional deverá ter lugar. Embora 
o Poder Executivo possa ser autoriza
do na própria lei de meios a abrir cré;. 
ditos suplementares (art. 134 § 1. 0 

n. o -I do Projeto) é preciso que se 
lhe reconheça a competência de abrir 
créditos extraordinários em casos de 
emergência, porque a competência 
para autorizar a abertura' de créditos 
em geral deve caber, como cabe (a.Tti
gQ 34 n. 0 II e 137 n.o m do Pro
jeto) ao Congresso Nacional. 

Art. 137, n. 0 l 
Sõbre a supressão do inciso I do 

art. 137 do Projeto é preciso éonsi
. derar que o "estorno" de verbas, tão 
· combatido, não é absolutamente um 
artifício comprometedor da boa · ad
ministração financeira. E' claro que 
o· uso sem contrõle dêsse expedient-e 
acabaria por desfigurar o orçamento 
e_ desv'.:.rtuar sua finalidade. Mas seria 
absurdo _pretender que o ·orçamento 
pudesse se transformar num instru
mento de tortura, preparado diabó-

, licameiite pelo Congresso para ·sacri
ficar o Executivo num leito . de 
Procusto. O orçamento é um roteiro, 
c~m limitações ·é cerro, ma;s suficien-

temente flexível para que a admjnjs
tração não seja: estrangulada .. Os fa
tos administrativos não podem ser 
previStos em sua totalidade e sim em 
suas linhas gerais. O aproveitamento 
de re_cursos disponiveis deve ser fa
cUltadó convenientemente, desde que, 
por um processo de oontrôle, .seja im
possibilitada qualquer mistificação. 
Além dos créditos especializados, mui
tos orçamentos modernos adotam os 
"fundos de reserva", que, aliãs, vem 
sendo empregados desde fins do sé
cUlo passado . · A êsse respeito a e;:
periência brasileira, conforme se veri
fica dos trechos que se seguem, ex
traídos do Relatório- da Comissão de 
Orçamento, referente à Pro1íosta Or
çamentária para 1944, pode oferecer 
valiosa contribuição. "Foram os in
gleses os inovadores dos fundos d,e 
reserva. Paralelamente ao orçamen
to votavam êles uma verba sem des
tinação precisa, que devia ser con
servada em Caixa. Quando, no decor
rer do exercicio surgiam despesas im-

. previstas lançava-se mão da verba: 
era o -"civil contingencies fund". 

O nosso re<:ente Plano de Obras e 
EqUipamentos adotou, para · experiên-_ 
cia, até- certo ponto, êsse processo. 
Em Estados da América do Norte, se
gundo informa A; E. Buck, tornou
se comum o emprêgo de fiinàos de 
reserva. Os orçamentos locais · de 
Nova· Jersey e Obio destinam uma 
verba equivalente a três por cento do 
orçamento total . para acudir aos im
previstos. Em Boston uma "emergen

. cy fund" de meio milhão de dóla-
res é votado anualmente na lei or
çamentária, com a mesma finalidade. 
Noutros Estados, como o da Califór
nia, o "reserve fund" tem não so·· 
mente a finalidade de acudir às des
pesas imprevistas, como de reforçar 
as verbas insuficientemente dotadas 
(contingencies for appropriation act.). 
Os fundos de reserva passariam en
tão a ser uma medida para evitar não 
somente os créditos extraordinários 
como também os suplem_entares. · 

Os "estornos" ou transposições orça
mentárias visam ao aproveitamento 
dos saldos prováveis, das disponibili
dades de dotações que se torllcS-ram 
inaplicáveis, para suprir outras dota
ções que deixaram · de corresponder 
às exigências dos fatos. 

A nova Constituição deve . admitir 
êssé procedimento como o admitiu a 
constituição de 1937, embora não te
Iiha sido usado devidamente. Se a 
transposição se dá para aproveitar 
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o resfduo, o saldo, a diSponibilidade, 
a fim de se suprir outra dotação; não 
se trata., aparentemente, de uma des
pesa. nova. Contudo, é possfvel, para. 
argumentar, fazer uma · condenável 
transposição orçamentária pelo des
taque, por exemplo, de uma parcela. 
da dotação Inativos de Pensionistas. 

· que corresponde a uma despesa certa, 
para reforçar uma dotação rela.tiva à 
aquisição de material. Se tal desta
que fõr permitido, quando chegar nas 
proximidades do fim do exercfcio, o 
Govêmo terã de pedir uma suplemen
tação à. d,ota.ção para Inativos. O cré
dito suplementar que talvez fôsse re
cusado para a. aqufsi.;ão de material,. 
não o ser-a,. evidente~ente, na ocasião 
em que ficasse -positivado que se des
tina ao pagamento de aposentados ou 
pensionistas. Stourm cita ,a propósi
to d!!-S transposiçúes (virem.ents de 
credits) exemplos mais frisantes. Há., 
portanto; que regular o uso dêsse re
médio. 

A transposição orçamentãria é uma 
conseqÜência natural da discrimina
ção da despesa. Se. a despesa é dis
criminada e caracterizada, por um ob
jeto preciso, um quantitativo certo e 
uma determins.da repartição, só se 
torna legitima quando utilizada nes
tas condições. Ora, pode acóntecer. 
que uma das rúbricas orçamentárias 
se tenha tornado insuficiente, enquan
to noutra tenha . havido excesso de 
previsão. Af a correção poderá ser 
feita por transposição ou estorno. 
Mas, não se .deve perder de vista que 
o· abuso das transposições pode pre
judicar completamente os trabalhos 
de estimativa da despesa. Quando se 1 
discute a oportunidade de determina
da despesa, faz-se uma seleçã9. O 
trabalho do preparador do orçamento 
é selecionar as despesas necessárias 
em função de uma limitação ·prévia 
das _disponibilidades financeiras. O 
Govêrno sabe que não pode, em de
terminado exercício, gastar mais de 
.10 bilhqes, ainda que a sua receita es
' teja prevista em 9 milhões e 500 mi
lhões. Sabe o.Govêrno que, pelos seus 
anteCedentes financeiros, não está. em · 
condições de suportar um deficit su-

- . perior a .500 milhões; Todo o trabalho 

orçamentário será . dirigido, portanto, 
dentro dêsses limites. Mas, as ope
rações orçamentãrias começam _ no 
exame das previsões correspondentes 
aos programas de trabalho das repar
tições. Somados, êsses programas vão 
atingir, por exemplo, a onze bilhões. 
O trabalho do preparador do orça
mento será selecionar as despesas mais 
oportunas, mais necessãrias, segundo 
o supremo critério da. conveniência 
pública. Acontece que, no uso dêsse 
critério, deixa de. ser incluida deter
minada despesa, por não ter sido 
considerada oportuna no momento da 
elaboração orçamentária. Uma .poste
nor transposição, não controlada., po
de fazer com que uma repartição dei
xe de utilizar o crédito que lhe foi 
dado para o desempenho de determi
nada atividade a.dministrativa e o 
aproveite na eXecução de outra ati
vidade para a. qual, segundo a sele
ção orçamentária, lhe fõra negado o 
crédito que solicitára. Além disso. as 
transposições no decorrer do exerci
cio perturbam não só os trabalhos de 
previsão como também o contrôle con
tábil.. Màs, se os inconvenientes são, 

· assi.ril manifestados, por que se jUs
tificam, então os "estornos"? E' por
que evitam a ·abertura de um crédito 
adicional que constitui, sempre, um 
aumento de despesa. Ora, todo au
mento de despesa deveria ter uma 
contra partida que seri~ um aumen
to correspondente de rece~ta. Como, · 
freqüentemente, não se pode atender 
ao principio fiscal de · que nenhum 
crédito deverá ser aberto sem indica
ção prévia dos recursos para supor
tá-ia, admitiu-se que o estorno ou 
transposição cobriria a nova despesa, 
porque se serviria de um saldo orça
mentário. Embora tenha havido, em 
leis gerais e especiais, dispositivos a 
respeito da obrigatoriedade de indicar 
o Executivo ao Legislativo os meios 
para cobrir a nova despesa decorrente 
do créãito suplementar· que lhe soli
citasse, nunca se levou a sério tal 
abrigatoriedade. Costuma-se dizer que 
na Inglaterra quase sempre a abertu
ra de um crédito · adicional é acom
panhada: de indicação de recursos ver-

-dadeiros para suportá,-lo. Sir Otto 
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Niemeyer chegou a recomendar êste · 
processo ao Tesouro Nacional brasi
leiro. A recomendação não era nova. 
Já era velha no Império. Mas con
tinuou inócua. No Brasil, quando se 
abrem créditos suplementares, con
corre-se para agravar o deficit, por
que nunca s~ procuram, Àmediata
mente, recursos para cobri-los. O que 
justifica, porém, a abertura de crédi
tos adicionais, não é a existência de 
recursos para sua cobertura; é a ne
cessidade administrativa. Esta a ale
gação clássica. 

A Constituição de 37 autoriza as . 
transposições orçamentárias,- no seu 
art. 69, § 2.0 , que dispõe: 

"Depois de votado o orçamento, se 
alterada a proposta do Govêrno, se
rão, -na ::onformidade do vencido, mo
düicados os quadros a que se refere o 

· parágrafo ·anterior; e, mediante pro
posta fundamentada do Departamen
to Administrativo, 6 Presidente da Re
Pública poderá autorizar, no decurso 
do :mo, modificações nos quadros de 
discriir..inação ou especialização por 
itens, desde que para cada serviço não 
sejam excedidas as verbas globais vo
tadas pelo Parlamento". 
· "f:ssé dispositivo regula o estorno ou 
o (virament de credit) na legislação 
orçamentária federal e assegura o 
gráu de flexibilidade indispensável, 
para ajustamento das previsões aos 
fatos, na fase de execução do orça
mento. 

Autorizando a nova Constituição os 
estornos, sob a forma de modificações 
nos quadros de especialização ou dis

- criminação da despesa. toma-se ca
bivel indagar do meio pelo qual es
sas modificações devam ser feitas. 

Parece que o decreto executivo de
verá ser o instrumento pelo qual o 
Presidente autorizará as transposi
ções. Com efeito, o decreto, melhor 
que o -simples despacho em processo, 
facilitará o contrôle contábil, pois 
conterá tôdas as especificações das 
rubricas orçamentárias atingidas pela 
medida e será publicado, tornando-se 
possível aos órgãos de contabilidade, 
ao Tribunal de Contas ou àqueles a 
que caibam outros tipos do contrôle 
tomar imediato conhecimento do fato 
par2. ef-etuar os re~tros e lançamen
tos, e determinar outras providências; 

Além de permitir, como se propõe. 
as transposições, o Projeto também 
facult~. a inclusão, na lei orçamentá
ria, de autorização para abertura de 
créditos suplementares. E' de concluir
se que, ao conceder ~is autorizações. 
fixe o Congresso na lei de meios o li
mite para o total dos créditos. Assim. 
ao Presidente da R.epúbliC{l. seria fa
cultado expedir decretos sôbre a or
ganização de Govêmo e da adminis
tração federal, observados, porém, os 
li.nútes das dotações orçan;J.entárias res
pectivas. Dada igualmente ao Exe
cutivo competência para mõdificar os 
quadros. de discrimi~ação da despesa, 
respeitados os limites das verbas vo
tadas pelo Congresso, é claro que a 
nova Constituição não modificará o 
pri.ncipio tradi~ional de que a cria
ção ou aumento da despesa pública é 
matéria de exclusiva c.ompetência do 
Legislativo. Autorizada, porém, na lei 
de meios, a . importância máxima dos 
créditos suplementares, a abertura. 
dêstes_ poderá ser feita, . sem inconve
r>.iente, por decreto executivo. Não se 
tratará, com efeito, de criação de 
de§pesa nova, o que, por decreto do 
Executivo, não se poderia fazer; mas, 
apenas,. do uso, pelo Chefe do Go~rêr
no, de recurso especificamente auto
rizado Pie1o Ct>ngresso.. A abertu..--a 
do crédito suplementar dentro do li
mite fixado na lei de meios não a. 
altera. Por conseguinte, não haveria 
necessidade de ser tal abertura rea"'
lizada mediante ato legislativo da mes
ma natureza jurídica da lei orçamen
tária. Poderá, porém, dar-se o caso 
de se tornar necessária. a abertura de 
créditos suplementares além do limite 
da autorização, PI:eviamente, importará 
aumento da despesa votada, de modo 
que sõmente uma lei do Congresso e 
não um decreto do Executivo deverá -
ser expedida nêsse caso. 
- Suprimido, portanto, o n.0 I do ar
tigo 137 do Projeto poder-se-ão, acres
centar os seguintes dispositivos, :re
sultantes de uma experiência de sete 
anos, reali.za,da pela administração bra-

-sileira, que, 'Por sua vêz, se inspirou 
nos excelentes resultados obtidos por 
uma das mais modernas e eficazes 
instituições orçamentfuias do ~undo, 
o '"Bureau of the Budget" dos Es-

. tados Unidos: · 
P-rt ~ •.•• - (138 ou que outro núme

rQ tenha a seguir ao atual art. 137 
do Projeto) : · · 

A pro:Posta orçamentária que o Po- -
der Executivo enviar ao Congresso 
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Nacional será elaborada por um órgão 
especializado e criado junto à Pre
sidência da ·República, com as atri
buições que . lhe forem confe:tidas por 
lei de proceder a estudos pormenori
:zados das repartições, departamentos· 
e estabelecirilentos públicos, com o 
fim de deteiminar, do ponto de vista 
da economia e da eficiência, as mo
&icações a serem feitas na orga.ni
·zação dos serviços públicos, sua distri
buição e agrupamento, dotações or
.amentárias, condiões e processos de 
trabalho, relações de uns com os ou-· 
tros e com o público. 
. § 1.0 b órgão especializado elaba.
rará os quadros discriminativos da 
.despesa que deverão ser apresentados, 
juntamente com a proposta orçamen
tária e uma mensagem . presidencial, 

·:ã, Câmara dos Deputados, acompa
nhados ainda, para fácilitar-lhes a 
.análise: das tabelas, · devidamente co
mentadas, que forem necessárias. 

§ 2.0 ;publicada a lei de orçamento, 
·os quadros discriminativos da despesa., 
ajustados ao vencido, serão aprovados 
-por_ decreto do Poder Executivo e so;. 
mente poderão ser alterados por no
vos decretos expedidos mediante pa
:recer fundamen.tado do órgão espe
-cializado. 

Seção li 

Disposições gerais 
lUis. 138 a 140: 

Suprimam-se êsses dispositivos, por
que não devem ser considerados per-

. tinentes à. matéria constitUcional. To
davia se prevalecer opinião contrá
ria devem ser incluidos nas "Disposi
çõ~ Transitórias" da. nova Constitui
ção e não, como se acham· no Pr~?
jeto, no Capitulo II - Da elaboraçao 
dos orçamentos e da abertura dos cré-

. ditos extraordinários. 

, S. S., ~ 18-6-46. - AT1J Vianna. 

N.0 1.300 
Ao art. 134. 

Redija-~ assim: 
Art. ·134. o orçamento será; uno, de

vend-o-se incorporar à rECeita tôdas as 
rendas bem como os suprimentos de 
:fundos: e incluir na ·despesa, di~!f

. minadamen:i;e, às· dotações necessa...'"l.as 
ao custeio de · todos os serviços pú
bliéos. 

Do projeto: . 
Art. 134 - O orçamento serã 

uno, incorporando-se obrigatOria
mente à receita tôdas as rendas e 
suprimentos de fundos. e· incluin
d-o-se discriminadamente na des
pesa as dotações necessárias ao 
custeio de todos os serviços pú
blicos. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. Clodomir Crzrdoso. 

N.0 .1.307 

Ao art. 135: 

Redija-se assim: 
Art. ls5 - Se, até 15 de dezembro 

de· cada exercicio, o orçamento des
tinado ao exercício imediato não hou
ver sido enviad-o à sanção, o· que es
tiver em vigor ficará prorrogado . 
Do projeto: 

Art. 135. Prorrogar-se-á. o or
çamento vigente, se até 15 de de
zembro o vindouro não tiver sido 
enviado à. sanção. 

Sala das Sessões, 17 de junho de · 
1946. - Clodomir Crzrdoso. 

N.0 1.308 

Ao art. 138, acrescente-se. 
Parágr~fo único - "As aplicaçõe!'. 

que a União fará e a que se refere 
êste artigo serão obrigatõriamente nos 
Estad-os e propocionalmente à arre
cadação eni cada Estado. Assim, tam
bém a aplicação que o Estado_ fa!â.• 
será obrigatõriamente :r;tos mumcíp1~s 
e proporcionalmente a arrecadaçao 
em cada municipio". 

J!!-Stijicação 

E' de eiementm: justiça e bôa ncrma 
administrativa a adoçã.o da emenda.. 
-- Tanto a União deve aplicar no en
sino 10% dos impostos que arrecadar 

·em cada Estado, fazendo a aplic'3.çãc, 
como também pelo mesmo critério .deve 
ser a aplicação do Estado em calja, 
Municipio. 

Sala. das Sessões, 17 de junho de 
1946. -,Joaquim A. Sampaio Vidal. 

N.0 1.300 

. Ao artigo 139:· 
Onde se diz, - "da. região nordeS

tina". diga-se ~'dos Estados". 
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Justificação 

E' a. mesma que nos levou a ofer~er 
a emenda ao inciso XV do -artigo 3.0 

Sala das Sessões, 8 de junho. de 
1946. Aloysio Castro. - Regis 
Ptreheco. 

N. 0 1.310 
Ao ~rt. 139. 
RediJa-se assim: 
Art. 130 - Nas obras e n08 servl

Çiols de assistência social e ecoo.ôml- . 
pa, com que e~ecutar o plano de 
ciefi&Sa d.o nOII"d'este ·contra a seca e 
os seus •efeitos, a uniã-o a.a:>licaxá, 
anualmente, quantia n:ãQ inhfe:rior a. 
três iPOr cento cta sua renda tributá
na. 

§ 1. o ,_ Um tê!Qo dessa qua.ntia. 
~erá. <Jielpositao .em cai:xa -especial, 
destinada ao soccrnro das populações 
:a.tia:J.gi.das pela calamidade, podendo 
a lei dletermina.r que seja emprega
do, total ou parcia..lmecrlte, •em · em
préstimos d:e jl.U"o módico a agricul-
4;olr.e;s e industriais estia.belecidos na 
área da .sêca. 

• 
§ 2. o - Os Estados compreendidos 

nessa ·área aplicarão três por cento da 
sua (l"eiildla tributária na construção 
de açudtes, mediante o regime de co
apeTaçã.o, e noutros 5eXViços ne!OeS
sários à a$isrencla das ;poulações. 
Do projeto: 

.A:rl. 139 - A execução do 
plano de defSa da região nor
àleste ccnia"a os efleitos da ~ 
a União aa>liCaxá, anualmen1Je, 
cem. a.s obras e oom, os serviçoS 
de· assist.ên.cia €CO'D.Omica e so
cial, a. quantia nunca inferior a 
t:rêS 1p0r cento da sua. renida tri-. 
butáxia. 

§ 1. o -. Um têrÇo dt:lS\Sa quan
tia 6erá. de>pOsitada em caixa 
espec~l dletStina'Cl:a ·ao socorro 
das populações ;atingid-as pela 
calQir.:idadle, !!J()Clend'O essa reser

. va, ou parte dela ,ser. aplicada 
a. jmoo m.óid.'iJCos, em .emp:réstimo 
a agricultores e industriais, -es ... 
estabelecidoo . na área da sêca, 
conforme deteo:micar. a lei. 
· § 2. o - os Estados- com ... 
!Preenàidos na área da sêea apli-.. 
carã.o ~ pol' cento da sua. 
:renda tributálria :oa construção . 
de açud€15, pelo regime da coa:. 
'J:)el"ação, e noutros ~..rviçcs ne-
. ressários e assistência das suas 
i>oPu:tações. 

Sala- das Sessões, 17 de . junho de 
1946. - Clod.omi.r Ce:rãoso. 

N.0 1.311 

Título IV - Da ·organização Fina.n
oeira Federal, Estadual e Municipal 
- Capitulo III - Da Fiscalização 
da Admi·nistração Financeira: 

Art. 141 . - Substitua-se a atual 
redação do Projeto pela seguinte: 

Art. 141 - A ·administração finan
ceira, especialmente, a execução do 
orçamento, será. fiscalizada, sem pre
juízo da ação administrativa a car-

, go do Podea.- Executivo, na União, 
pelo · Congresso Nacional, por inter
médio do Tribunal de Contas e, nos 
Estados, pelas Assembléias Legislati
vas, por intermédio dos tribunais es
taduais de contas. 

-Art. 142 - Mintenha_.se a redação 
do Projeto. 

§ 1.0 - idem .. 
§ 2.0 - idem. 
§ 3.• - idem. 
Art. 143 - Suprima-se .. 
I - Idem. 
TI - Idem . 
m- Idem. 
li 1.0 - idem. 
-§ 2.0 - Idem. 
§ 3.• - idem. 
§ 4.0 - Substitua-se a ·atual re

dação do Projeto pela seguinte: 
Art. 143 - O Tribunal de Contas 

dará parecer prévio no prazo de 
se-ssenta dias, sôbre as contas ·que 
o Presidente da Rep~blica deve a
nualmente prestar ao Congresso Na
cional. Se estas não lhe forem en
via.das no prazo legai, comunicam o 
f,a.to ao Congresso Nacional paxa · M 
!fins de direito, apresentando-lhes 
num ou noutro caso, minucioso re
latório do exercício financeilro te'i"-
minado. -

Art. 144 - Mantenha-se a redação 
do Projeto. 

Parágrafo único _; Idem. 
Art. 145 - Idem. 
Art. 146 --Idem. 
§ 1.0 - Idem . 
§ 2.0 - Idem. 

Justificação· . 

Da$ emeridas ao - Título IV - Da 
Organização Financeira Federal, 
Estadwü e Municipal - Ca.pítulo 
III - Da Fiscalização da Ad.minis~ 
tração Fina_nceira: · 

Art. 141. 

Substitua-se a redação do. Projeto 
.pela seguinte: 
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'"A árlmjnistTação financeira, es
pecialmente a execução do Orçamen
~. será fiscalizáda, sem prejuízo da 
ação aidrninistrativa a cargo do Po
der E."l:€Cutivo, na União, pelo Con
gresso Nacional, por intermédio do 
Tri-bunal de Contas e, nos Estados, 
pelas Assembléias Legislat1-;as, por 
intermédio dos tribunais estaduais de 
contas". 

Acresc-entou-se, apenas, aó texto do 
IE'rojeto, a expressão: 

"Sem prejuízo da. ação adminis
trativa a . cargo do •Poder Executi
vo"~ 

. O PtroJeto defende uma exagerada 
intervenção dos Tr • .;:unais d-e Contas 
na fiscalização da administração fi
nanceira. E' uma tese repudiad'§.. pe
los fatos em tôda parte. :t=:sses ór
gã<>s são na. realida.<ie mais entrava
dores do que controlMiores. Assu
mem, entretanto, pelo Projet.o o ca
ráter de órgãos delegados do Cor.
gres..~. Suas atribuições devem ser 
reguladas por lei ordinária. Assim, 
é desnecessário fixar os princípios de 
sua. competência. · 

Devem ser, por conseguinte,· sui,.l'i
midos o art. 143 e seus parágrafos 
e incisos, que constituem mat.ér:.a de 
legislação ordinária, menos o parâ
g~rafo 4.0 , que poderá. ser mantido 
sob a forma de art. 143; · 

Também devem · ser mantidos o 
art. 144 e parágrafo único, o ar
tigo 14~ ·e o a.'"t. 146 e seus pará
grafos. 

1 - Contrôle dos Orçamentos 
. PúõlicoiS 

o con:trôle orçamentário se pro
cessa em. relação ao Poder Executivo, 
que é o responsãvel pela aplicação 
do ~ento, sob duas fol'lll2S: e.~
terna e interna. 

a) Ccmtrôle Exteri'Lo 

Externamente o contrôle · pode ser 
direto ou inàireto. O contrôle ex

·tern.o. e direto é o que exerce o poder 
legislativo sôbre o :poder executivo. 
Efetua-se, antecipa-damente, . sob a 
forma de discussão e votação, pelo 
legislativo, da proposta . orçamentária 
e, porteriormente, sob a forma de 

· discussão e aprovação das contas . 
anuais do ex-ecutivo. O coritrôle ('X- · 
terno - e indireto é o que mamfesti 
a opinião pública. sôbre o legislativo 
e o executivo. ~t.e tipo de contrôle 
se reveste da. forma de critica, 'l'er:
bâ.l ou impressa, à votação da pro
pos'"c.a, aos . balanços anuais, aos re-

latórios :flnanceirÓS, 3.0S meios e pro
cessos de arrecadação, ao emprêgo 
dos recursos fiscais. Também pode 
rev-estir-se da forma . efetiva de re
presentação, mediante denúncia, de 
qualqu-er do povo aos poderes com
petentes, de crimes cometidos con
tra as leis orçamentârias e a guarda. 
ou emprêgo dos dinheiros públicos 
e, ainda, mediante reclamações às 
repartições competentes pelos ma.ua 
serviços prestados pelo go-vêrno à co
letividade. 

b) Contr6le Interno 
O contrôle interno pode se:-· ad. 

mini3tretivo ou judiciário. o eon
trõle interno administrativo é e:Jrer
cido pelas autoridades superiores sõ
bre· os subordinados, segundo a hi.e
rarquiã funcional. O chefe do poder 
executivo · controla, adm.L'listrativa
mente. os atos dos seus Ministros e 
secretários, e êstes os atos dos di..""i
gentes das repartições que compõem 
os -mini5térios e as secretarias. Tais 
diri~tes, por sua vez, tiscalizam 
os chefes subalternos. Enfim, os 
ordenadores controlam oS executores. 
Assim, o contrOle interno adminis
trativo se manifesta. em função das 
pessoas ou autoridades que o exex
cem e também ·por · intenilédio de 
órgãos especializados, tais como os 
Departamentos Administrativos, as 
Contadorias, os órgãos de orçamento 
e outros serviços de administração 
geral, como os serviçoS de pessoat, 
de material, de obras, de compras, 
etc. · 

O contrõl~ interno judiciátio pode 
se.r específico ou acessóriv. E' es
pecífico quando se acha a cargo de 
um tribunal ou côrte ãe contas. 
Manifesta-se, a priori, quando or• 
dena o registro e a distribuição do.s 
créditos e quando efetua o registro 
prévio das ordens de pagamento. 
Manifesta-se a posteri.ori, quando 
ordena o registro das operações de 
receita e despesas depois de. pràtiea
m-ente efetuadas; . quando procede ã 
tomoo-a ãe contas, e quando dá pa
recer · sôbre os balanços anuais que 
o poder executivo deve submeter à 
a.preciàção do legislativo. O contrõle 
inte.:no judiciârio é acessório quan
do exercido pelos tribunais de jus
tiça ordinária, chams.dos ao julga
mento criminal, em processo regular. 
dos agentes responsá.veis por rena 

· ou dinheiros públicos {crimes· contra 
a. Fazenda Pública.> . 

Em resumo: o exercício do .contr61e 
orçamentário tem por fim. Principal 
assegurar s. eficácia do orçamento, ve-
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rlfic:1ndo se -as rendas estimadas são, 
efetivamente, arrecadadas e se os cré
dit-os consignados são realmente. ~m
pregados segundo_ as suas especiflca-· 
ções e limites. 

2. - ContrôZe da receita 
o sistema de arrecadação das _ren

das ofereoe, eviden~emente, . ma10:t:es 
facilidades ao controle do que o siS
tama de aplicação dos créditos. No 
primeiro caso, isto é, no siste~ de 
arrecadação, há um processo -s~ples 
de lançar cobrar, receber, escr1tu...-a.r 
e recolher' a-s coiit:rlbuições. No ~~
do, isto é, no slStema . de apl}caç~ 
dos créditos tôda a a.dmmlstraçao pu
blica se põe em movimento. No siS
tema de arrecadação há uma perfeita. 
homogenização de funções. Aos ór
gãos e funcio~rios correspol)-de~ ta
refas que cona.uzem a uma fmalidade 
única: receber contribJ,li.ções da coleti
vidade. Coletor, . escrivão, fiscal, con
ferentes, recebedores, exercem todos a. 
atribuição principal, se não ex<:lusiva, 
de recebe1:1ou promover o receb1mento 
de dinheiro público. Todos êsses ser
vidores, de denominações diversas, 
bem como os órgãos a que pertencem, 
possuem funções claras, definidas, de 
promover a entrada. para os cofres 
públicos de rendas, isto é, de imposto~, 
ta.x~.s e outras contribuições da colett
vidade previstas no orçamento. Por 
mais complexa· que, aparentemenj;e, 
possa ser a técnica de arrecadaçao, . 
tõdas as suas operações guardam, di
retamente, conexão com a finalidade 
principal de. fazer entrar rendas pa!3-
o erário público. Se esta é · a m1ssao 
principal, não se deve perder de vista 
que <:ls diversos agentes conserva!D-, 
nessa técnica geral de arrecadaçao, 
fu...'"lções particularizadas. Os conta
dores, os tesoureiros, os amanuenses, 
os auxiliares de esc:::ltór!o, os dactiló
grafos, desempenham as funções _es
pecíficas dos seus cargos. O dactiló
grafo não faz, naturalm~:nte, a mesma . 
coiSa que um fis~l de im_põst~. Há 
uma técnica especml de f1scalizar a 
arrecàdação de determinado impôsto 
que, entre out;ras operações.! envolve 
as de interpretar a legislaç::. o fazen- -
dârla e estabelecer a identidade da 
coisa tributável, a fim de que sõbre 
esta. incide o verdadeiro tributo. Um 
dactilógrafo deve apenas executar a 
técnica de reproduzir na máquina. os 
trabalhos de uma repartição. Todos 

· os funcionários, porém, o dactilógrafo, 
o fiscal de impôsto, o cc.nferente. o 
recebedor, etc_. quando incorporados 
aos serviços de arrecadação estão ·in
tegrados num sistema que tell) por !1-

nalidade única a de fazer entrar ren
das para ~ cofres públicos. 

3. - ContT6Ze da despesa 
' Ora, não se dá o mesmo no ·sistema 

de aplicação dos recursos, porque ~este 
sistema intervém t<>dos os funcloná
rios todos os servidores públicos, 
desde o chefe do executivo até o mais 
modesto empregado de uma .obra pú
blica qualquer. Todos os ·atos dêsses 
agentes da administração são atos 
onerosos. Desde-que sejam admitidos 
a prestar um serviço ao ggvê_rno, es
tão conduzindo a despesa publica, por
que suas atividad.~ se rêfietirão ~m
pre nas operaçoes orça~ntárias. 
Seus vencimentos, seus salários, suas 
gratificações, ou proventos de apos~n
tadorias, quando retirados do serVIço 
ativo, constituem elementos da des
pesa pública. Não há, portanto, no 
processo de realização da despesa ou 
de aplicação dos créditos de . uma en
tidade pública, uma especialização pro
fissional. A realização da despesa se 
efetua como' consequência natlll"!l-1 do 
próprio funcionamento _da .admlmstra
ção pública e esta abrange os mais 
variados setores do saber humano e 
das ·atividades politicas, econômicas e 
sociais. 

Entretanto, podemos distinguir, para 
efeito de raciocínio, exclusivamente, 
dois grupos de agentes condutOTes da 
despesa pública: o dos ordenadort:s e 
os dos excutores. De fato, na realiza
ção da despesa pública, na aplicação 
dos recursos do Estado distinguem-se 
os que ordenam daquêles que rece
bem :1s ordens. Os ordena dores são os 
que exercem, diretamente ou indireta
mente, a atribuição de expedir ou 
transmitir ordens. Não, por exemplo,. 
ordenadores diretos principais: o chefe 
do executivo, o miniStro, o secretário, 
o diretor de um. órgão autônomo. São 
ordenadores subalternos: os agentes 
da administração que cheffam reparti
ções e que -recebem delegação dos or
denaãores principais para, por sua 
vez, autorizar a despesa pública. 
Quando há ·delegação expressa de um 
ordenador principal para um ordena
dor secundário, a responsabilidade, 
evidentemente, se transmite. Mas, 
ainda se pode observar uma. outra 
sub-classe de ordenadores, em que se 
agrupam os chefes de repartição res
ponsáveis, por exemplo, pela aqui;;i
ção ·de material, pelo processamento de 
determinadas contas, que tomam tôdas 

. as iniciativas na realização da des-
pesa. ~ comum o ,.diretor -de um ser
viço de material ou '(lualquer dirigente· 
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de repartição tomar a iniciativa de 
empenhar determinadas despesas, de
duzindo-as dos créditos orçamentários 
vigentes, assumir um compromisso de 
compra, promover a execução de uma· 
obra. {seja pela abertma de uma con
corréncia, · seja pela adjudicação di
reta a qualquer firma, se · para isso 
obtiver autor..zação excepcional). Mas 
êsse chefe de repartição não tem com
petência para. decidir, no fim do pro
cessamento · da despesa, sôbre o paga
mtmto· desta. Não obstante, toma tô
das as iniciativas, que se traduzem, 
·afinal, em· gastos. Evidentem<,nt~. 

quando tudo está preparado, seu chefe 
imediato homologa seu procedimento, 
com um despacho saneador. &ses 
ordenadores subalternos tornam-se, 
porém, solidáriamente . responsáveis 
com os superiores imediatos pe
rante .a administração.. pública. O 
outro grupo, reservado aos . exe
cutores da despesa pública, pode 
ser dividido em duas classes: uma ·que 
se. ia a dos transmissores e a outra dos 
pagadores. 

Nesta esquematização geral dois ex
tremos se definem claramente: o or
denador e o executor. E' claro que 
na classificação de executores, que se 
r!!:bdividem em . transmissores e pa
gadores, há· lugar para· servidores de 
quaisquer categorias, pri..ncipalmente 
entre os transmissores. Os próprios 
ordenadores podem ai figurar pelo 
simples fato de receberem dinheiro do 
Estado a título de remuneração pelo 
desempenho de seus cargos. Contudo, 
em sentido restrito, reservar-se-ia 
essa classe para a grande maioria, a 
grande massa dos servidores que, de-· 
sempenhando funções técnicas as 
mais variadas, não intervêm; direta
mente, no processo de realização pro-
priamente dit::. da despesa. · 

Os sábios,- nos laboratórios, os pro
fessores nas cátedras, os ofidais nas 
fôrças armadas, os escriturários de 

, quaisquer repartições, os lixeiros da 
Limpeza· Pública, os diretores c}.e es
trada :le ferro ou os ministros do 
Tribunal de Justiça exercem fun
ções mais ou menos especializadas. 
Preenchem um· setor aõmlnlstrativo 
qualquer. Expedem, recebem, trans
mitem ou executam ordens. Realizam 
ou praticam atos que envolvem des
pesas para a entidade pública que os. 
nomeia.. Mas, a ação onerosa, ou me
lhor, o ônUs da despesa. pública que 
êsses agentes. da administração criam, 
iniciam ou impelem, deixa-os, quaoe 
iempre, em estado de inconsciência 

financeira, porque não lhes cabe ava
liar, por exemplo, o custo dos elemen
tos de que se utilizam no exercício de 
suas funções. 

O professor se preocupa com a. 
transmissã-o ou a crítica de conheci
mentos. O cientista perde-se na pes
. quisa de qualquer verdade que inte
resse à. própria administração .. Não 
é natural, portanto, que qualquer dos 
dois tenha as suas atribuições agrava
das por complicados cálculos a res
peito do custo da:> serviços que rea
lizam. A outros funcionarias, perten:. 
centes a semços especializados da 
tarefa para que o govêrno possa de
cidir se lhe convém ou não manter 
professor ou cientista e os respec
tivos tra,balho,.s. 

Essa situação difere, radicalmente, 
da que se ver1fica no sistema de ar
recadação. Com efeito, o indivíduo 
que é responsável pela tarefa de ar
recadar, se arrecadou determinada 
quantia, deve, imediatamente, reco
lhê-la aos cofres públicos. E' muito 
fácil acompanhar seus movimentos. 
Basta atribuir certa autoridade ao 
funcionário para que faça um lança
mento, em seguida efetue uma ·co
brança, depois receba o dinheiro do 
contribuinte, e, finalmente, o deposite 
numa agência· bancária. Essas atri
buições elementares, devidamente rn.o
vimenta.das, permitem à. própria ad
ministração e à. opinião pública ve
rificarem se, de fato, houve entrada. 
de recursos para o Erário e em que 
proporção. Mas, a simples demonstra
çã-o de que o funcionário A, ordenou 
certa despesa e que o funcionário B 
pagou essa despesa ·não conduz a um 
perfeito contrôle. Conduz, apenas, à 
verificação· de um fato: foi realizada 
uma despesa. Se essa despesa, porém, 
estava· autorizada na lei orçamentá
)'ia, se não excedeu os !imites dessa 
lei, se f-oi realizada em certo tem
po, -se foi ordenada por quem tinha 
poderes ps.ra isto, se foi efetivamente 
paga por quem devis. pagá-la e se 
além disso, essa despesa representava 
:para o , Estado uma operação econô
mica, uma vantagem -ou UilUl. desvan-

. tagem social, evidentemente, não hã 
de ser ·fácil apurar. Compromissos e 
pagamentos se repetem entretanto vá- . 
rias vêzes por dia, nos diversos se:-

. tores da administração. 
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4 - Contrôle. FOT11ULZ dos Atos Fi
TUinceiros: 

E' claro qué um perfeito ·controle 
da execução do orçamento exige uma 
técnica · capaz de alcançar tôdas as 
atividades da administração pública e 
observá-las através de sua expressão 
monetária. Admitindo-se que tôdas ·· 
as ativida-des administrativas te
nham repercussões orçamentárias, .a 
execucão do orçamento pode ser dl
vididá em duas fases: 

a) a que põe em movimento as re
gras da contabilidade pública pres
critas em tôrno da caracterização dos 
estágios do curso anual da receita e 
da despesa; 

b) a que, depois de concluído o 
exercício, importa. em apurar os re
sultados das operações a êle corres
pondentes para a organização dos ba
lanços; das informações (analíticas) 
e sintéticas sôbre os atos e fatos or
çamentários; das comparações e in
terpretações dêsses atos e fatos; em 
suma, da prestação das ~ontas !'f-o 
exercic1o, em que o governo expoe, 
publicamente, a situação em que se 
encontram as finanças públicas. -

A execução do orçamento consiste, · 
portanto, em cumpri-lo mediante o 
processo estabelecido ·na · legislação 
comum que indica as formas de ar
recadação das contribuições nêle es-

~ timadas e possibilita o ajustamento 
d?s necessidades da administração às 
autorizações de despesa nêle fixadas. 

Ora, relativamente à receita, os or
çamentos públicos no Brac11 (União), 
(Estados e Municípios) se restrin
gem a simples atos de aprovação do 
quadro de estimativa das rendas pú
blicas. Não prevalece, em nosso pais, 
o princípio da anualidade do impOsto. 
A lei orçamentária não representa, 
portanto, um ato legislativo de con
firmação formal da continuidade dos 

. impostos. :E:stes têm caráter perma: 
nente e, depois de criados com le1 
ordinária, só desaparecem quando · 
outra lei expressamente os decl;are 
extintos ou incorporados a. outros Im
postos. A lei orçamentária não pode 
criar tributos. Apenas os inscreve nos 
seus quadros de estimativas, se-

-gundo a. legislação ordinár~a. pre
cedente que os estabeleceu. Assim, 
a execução do orçamento, na. pa.rte 
da. receita., limita-se à arrecadação 
das rendas, de acOrdo com a. classi
fiéação anotad-a.. Mas, o ato de ar- . 
reca.dar envolve o problema da. ins-

tituição, localização e funcionamento 
de agências arrecadadoras, e, por· con
seguinte um complexto sistema de 
contrôle. 

Na parte da despesa, o orçamento, ao 
fixar os créditos destinados à exe
cução dos diversos serviços, ob..."'iga, 
conseqüentemente, à identificação do 
órgão que despende e ·da. natureza 
da. despesa, porque determinado gas
to só se torna legítimo quando é rea- . 
lizado, segundo a rubrica adequada 
pelo órgão contemplado nessa ru
brica e até o total da respectiva do
tação. A rigorosa intf(~pretação do 
princípio da · discriminaçao orçamen
tária acentua a comp1exi<lade do con
trôle da execução do orçamento, na 
parte da despesa.: .As ~e~ras g.e 
contabilidade pública bras1lerra sao, 
em geral, inspiradas e -aplicadas em 
função dêsse princípio. .era, quanto 
maior fôr a discriminação legal dos 
gastos, maiores serão, naturalmente, 
.as dificuldades de cont-ornar os ine
vitáveis conflitos que surgem, duran
te o exercício . entre a obrigação de 
obedecer, estritamente, às limitações 
estabelecidas na l.ei orçamentária e a 
necessida-de de enfrentar despesas li
tera~mente imprevistas na. mesma lei, 
mas absolutamente indispensáveis à 

·boa marcha da administração. 1!:5-
ses conflitos, colocam, freqüentemen
te, diante do Govêrno, o seguinte 
dilema: abrir créditos adicionais ou 
autorizar transposições de saldo de 
dotações excessivas para. reforçar do
tações insuficientes. Mas, a a.bun
dância dêsses créditos e dessas trans
posições concorrem para desfigurar 
o orçamento, ·comprometer sua inte
gridade e revelar afinal, as suas f<a.
lhas como instrumento de previsão 
dos fatos administrativos. As razões 
que militam em· . !a.vor ·da excessiva 
discriminação orçamentâria, ou con
trà ela se resumem na clássica di,. 
cotomia': prevenção ou repressão dA 
imoralidád.e administrativa. Não se 
pode, · evidentemente, adotar uma ou 
outra solução radical. Encontrar o 
meio têrmo não é tarefa que com
porte simples improvisação. Sô~te 

a experiência colhida ·em tentativas 
feitas, metodicamente, sem :RerturbaT, 
com inovaçõe 3, ·o ritmo da vida admi
nistrativa., poderia determinar qual 
a. melhor solu~o. 

Entretanto, é o-portuno observar que 
o caráter elllinentemente prevelitivo 
da. nossa. legislação tem comprome-



tido, senão desvirtuado, completa
mente, o verdadeiro sentido de con
trôle. A tolerância é uma caracte
rlstica do povo brasileiro. O sistema 
penal, no Brasil, fimciona mais acen- · 
tuadamente como preventivo do que 
repressivo. A aplicação da pena num 
delito consumaüo e julgado é, regra 
geral, tão beri.ígna quanto o permita 
a lei. Em muitos casos a ação pro
cessual é dirigida no sentido de evi
tar os efeitos da condenação. Re
pugna, é forçoso reconhecer, à cons
ciência brasileira a. aplicação de pe
nas grave.S. A · inclinação para o 
esquecimento e o perdão é notória. 
Em compensação a.bundantes são as 
~ominações penais em tôda a leg:is
laçãx> brasileira. Talvez tenham sido, 
propositadamente estàbelecidas com 
o fim precípuo de evitar a prática 
do delito pelo simples temor da pena 
comina-da. Todavia, como as leis 

'Cii.sciplinar, uniformizar, enfim, :faci
litar o processamento dos atos ad
ministrativos. Visam traçar a me
lhor conduta para prevenir erros. 
Mas, não se pode imaginar que uma 
ordem sensata - ema.nada.da de uma 
autoridade que, no i.nterêsse da. zã.
pida execução de um serviço público, 
tenha, porventura omitido forma
lidades insignificantes - esteja su
jetita a dúvidas eternas e a inter
pretações maliciosas de diversos fun.- · 
cloná.rios. :S: preciso abolir os p:ra.
xistas ou melhor, os juristas á.ma.do
res, que ain~a pr-oliferam nas repar
tições públicas e .que levantam im
pugnações e dúvidas de evidente :fu
tilidade, enchendo os processos mais 
simples · dos mais ridiculo3 pareceres 
e despachos protelatórios. Se a1nda. 
houver quem admita a necessidade de 
sobrevivência dos Tribunais ou Côr
tes de Contas -naturalmente é porque 
desejam atribuir-lhes exclusivamen
te as funções de tómadas de contas, 
sem qualquer . intervenção, à priori, 
no exame do.;. atos administrativos. 

e os regulamentos se mult:Lplica.m, 
não é düícil explorar as condiições 
dos seus têX:tos em beneficio da frau
~e. Por outro lado, a. preocupação 
de não distinguir, de não incorrer 
em sanções, obriga o inruvfduo a do
.eumentar todos os seus atos e a exi
gir o cumprimento de excessivas for
malida.des, confundindo o acessório .· 
com o principal e fugindo, afinal, à. ··· 
re.ali.Zação fecunda. de uma tarefa, 
.eom receios · e escrúpulos que o co
loca.m a salvo de qualquer censura, 
mesmo quando, de fato, se comprove 
sua real· ineficiência. 

- Com efeito, órgãos estranhos à ad
ministração ·pública n.ada. pooem 
fazer senão pesquisar nos atos 
administrativos a. :rigorosa. obser
vância das formalidades le
gais. Não têm êles, nem pO;dem 
ter competência para. verificar, -ao 

Todo o contrôle meramente for-
' mal é entravador e contraproducen

te. Num pa.fs em que tudo está 
ainda por fazer, tálvez fôsse me~or 
-considerar a honestidade uma vir
tude comum. Não se devia exigir 

. de um indivíüuo prova objetiva e 
-a.ntecipada., da. posse dêsse requisito 
moral. Seria melhor que prevale
cesse a presunção da honestidadé em 
lugar da prova. T.alvez fô.sse melhor 
desembaraçar os. atos da adminis
tração pública dessa. conduta suspi
~az, que exige a prova material da 
honestidade de seus agentes. A pro
-va. seria apenas :reservada. para a 
desonestidade. Neste caso, se:ris., evi
-dimtemente, necessário fortalecer a 
1)olítica repressiva, de modo que os 
abtlSOs· fôssem, efetivamente, puni
-dos. . 
· Todos os dispositivos legais e re
~entares em ·vigor na. aiJmin1s
tra.ção ~ na.tura.llÍlente, instruir, 

menos, se o que foi executado guar
da conformidade com o que foi pro
gramado, por que não podem, por 
exemplo, em virtude do fracasso das 
culturas enciclopédicas, possu!:r com-

petência especializada nas diversas 
técnicas a serviço do govêmo, de modo · 
que se sintam autorizados a. decidir, 
com precisão e conhecimento de cau
sa, se uma estrada de ferro, se uma 
estrada de rodagem, se uml'l. ponte, 
se um edi!ício público foram cons
truídos, exatamente, de acôrdo com 
as especificações dos respectivos or
çamentos. Não podem, também, ve
rificar se o material, que foi compra
do. pela . verba própria e de acôrdo 
com as especificações dos editais de 
concorrência ou coletas de preço, ê 
de boa qualidade, representa. uma boa. -
aqUlsiçã.o para o govêrno, é lltil, con
ccrre para. uma relevante finalidade 
do Estado ou constitui . um desper
dício. 

Evidentemente, n1nguéi:n ousaria 
sustentar que um órgão colegiado. e 

-de aspecto judicl.ãrio · pudesse sobre
Viver na. moderna administra~ pa.ra. 
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'proferir julgados commnatórios de 
·miudezas tals como os que se pren'
"dem ã verificação de que a despesa. 
está ou não classificada de acOrdo 
com o crédito, que êste não foi éxce
dido, e, alnda, que os contratos, as 
concorrências, as coletas de preços, 
as fólhas de pagamento, etc., se pro
cessaram ou · não de acõrdo com as 
prescrições regulamentares. 

A preponderância do crttérlo re
pressivo sôbre o preventivo propor
cionará maior liberdade de iniciati
va aos responsáveis pela aplicação 
dos dinheiros públicos. Comissões de 
investigação, nomeadas pelo poder 
legislati:vo, periodicamente, sem avisO 
prévio, poderiam . promover inquéri
tos sôbre as atividades do executivo. 
Os balanços, os relatórios, as presta-

. ções. de co;ntas adquiririam maior in
terêsse público porque seriam os ele
mentos básicos das investigações e 
correspondentemente da apuração 
efetiva da responsabilidade dos agen
tes do poder. Se é licito que ao· legis
lativo caiba êsse procedimento em re
lação ao executivo, é claro que êste, 
também, pelos seus órgãos adminis
trativos, esteja em condições de exer
·cer contrôle sôbre os atos dos seus 
agentes. Os processos de contrôle po
derão, assim, ficar a cargo de órgãos, 
sôbre órgãos, de órgãos sôbre agentes e 
de agentes sôbre agentes. 

5. - Contrôle de órgãos sóbre órgãos · 
Quanto ao:; niveis de Govêrno, os 

órgãos que exercem contrôle orça
mentários sôbre outros órgãos são: 
os da União sôbre os estados e mu
nicípios. Nos órgãos federa'ls de con
trôle situamos, ·em primeiro plano, 
o poder legislativo, que, segundo foi 
descrito, . exerce sua vigilância sôbre 
a aÇão orçamentária do executivo 
por duas formas: durante a discus
são e votação da proposta orçamen• 
tária, que êste lhe remete, a.nualmen· 
te, e na. ocasião em que discute, apro 
"a ou rejeita, com sanções, os ba.la.n
ços e contas anila!S referentes à exe· 
cução orçamentária. -Pode, ainda, o 
Govêrno da União, pelo poder exe-

. cutivo exercer uma a.c;ão de · vigilân
cia. ou supervisão relativamente às ati• 
vid&des financeiras dos Estados e 
Municfpios.• Não - seria esta. atit'.1de 
1liD.8. intromissão indébita nos negó
cios dos Estados e Municiplos, porque 

-há :Problemas de ea.rãter nacional de 
que o Govêrno FederrJ . está incum-

bido·. Por outro la.dó, rendas federais
são arrecadadas, indiferentemente, em 
todo o território nacional. Assiste. 
pcxrtanto, ao Govêrno Federal o legi
timo direito de examinar os orçamen· 
tos dos Estados e Municípios e in· 
fluir, sob a forma de cooperação e, 
supervisão, na fixação das politicas. 
financeiras regionais e locais. E'"' 
•princípio assente no direito consti
titucional brasileiro que o Estado in
solvente, perante credor estrangeiro
por empréstimo público ou incapaz
de atender, com os seus próprios-. 
recursos, à. satisfação dos seus en
cargos, pode estar sujeito a inter
venção federal. Logo, êste princípiO' 
geral, aliado ao encargo do Govêr-· 
no Federai de prover a certas exi.,
gências da comunidade nacional, im
põe· à. União o dever de exercer a su
pervisão dos orçamentos dos Estados... 
e Municípios. Pela mesma. razão, e 
em menor escala, dentro dos seus
territórios os Estados podem assumir· . 
idêntica atitude em relação aos Mu-· 
!:licipios. 

6 - Contrôle de órgãos sôbre agentes' -
Dificilmente se pode-estabelecer um· · 

sistema de organização administra- , 
ti"Ta do contrõle orçamentário que se 
torne aplicável, · indeferentemente, ~ 
União, aos Estados e Municípios. 
~tes variam em importância,· do pon
to de vista orçamentário, em virtu
de do volume das respectivas despe
sas e receitas, do desenvolvimentG 
econômico, da situação geográfica, d~ 
área territorial, da densidade de po•· 
pulação, e da própria estrutura or-
gânica da administração. A legislação-. 
atual (Decreto-lei n. o 2. 416, de 1940, 
etc.) estabelece os órgãos que deverãG: 
exercer o contrOle orçamentário nas
jurisdições regionais e locais. Den· 
tre êles se destacam os Departamen-· 
tos de Administração, os Departa
mentos de Municipalidade e a.s Con
tadoria,s. Reconquistando os Estados-
e Municiplos suas prerr<;~gativas cons
titucionais, as Assembléias Legisla.ti•· 
vas e as . Câmaras Municipais exer•
cerão o contrOle externo sObre as ad
ministrações dessas entidades, sem: 
prejuizo das a.tribuiçOes. dos órgãos;. 
1nstitüidos na re!enaa legislação. 
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"1 - Contrôle de agentes sôbTe agentes 

Na ordem em que estão constitui
das · as repartições da administração 
federa!, estadual ou municipal, o con
trôle dos agentes condutores da des
pesa. pública far-se-á segundo os 
graus de hierarquia e subordinação 
~ntes. 

S.S., 18:-6-46. - Ary Vianna.. 

N.0 1.312 
Ao art. 141., 

Redija-se a..c:sim: 
Art. 141. A admin.istração finan

ceira da União, especialmente a 
execução dos orçamentos, será fiscali
zada pelo Congresso Nacional, por in
termédio do Tribunal Federal de 
Contas. Fiscalizarão a dos Estados, 
como delegSidos das assembléias le
gislativas, os Tribunais de Contas es
taduais. 
Do projeto: 

Art. 141. A administração 
! in a n c e 11'-a, especialmente a 
execução do orçamento, será fis, 
calizada, na União, pelo Con.; 
·gresso Nacional, por intermédio 
do Tribunal de Contas, e, nos 
Estados pelas Assembléias Le
gislativas, por intermédio dos 
Tribunais esta.duais de contas. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Clodomi.r Cardoso·. 

N.0 1.313 
Ao art. 147, n.o I: 
Diga-se "pais", em vez de -«pai", 

para que se dissipem possiveis dúvidas. 
Sala das Sessões, 18 de junho de 

1946. - Adroaldo Costa. Manoel 
Duarte. 

N.0 1.314 
Ao art. 148, acrescente-se: . 
•IV - que depois de naturalizado 

fixar domicilio no estrangeiro." 
Justificação 

O fim pr'...ncipa.l da natui-allzação 6 
fixar o ·estrangeiro ao solo brasileiro. 
Se &te depois de naturalizado aban
donar o Bra.sil e val fixar o seu domi
c:mo . no estrangeiro, desligandó-se 
completamente do nosso pa.í~ não 
merece a proteção de nossas leiS. 
. Sala das SeSsões, 18 de junho .de 

IM6. - Brlgido- Tinoco. Heitor 
Collet. - Antenór Bogéa. 

N.0 1.315 

Emenda ao art. 148, que passará a. 
.ser art. 7.0 , n,C! n. 

Acrescente-se após "comissão", a. 
palavra "remunerada". 

Justificação 

Jamais se pensou que a aceitâção 
de simples comissão, não remunerada, 
puzesse em dúvida a lealdade do na
cional, a ponto de exigir autorização 
expressa do Presidente da República 
e, assim não está a pedir a criação de 
mais um caso e bem novo, até, de 
perãa.· da nacionalidade. A palavra. 
"comissão" inexistia. nos textos cor
respondentes de 1824, art. 7.0 , e de 
1891, art. 71, § 2.0 • Foi inovação de 
1934, art. 107, b, mantida em 1937, 
art. 116, b, com redaçãe defeituosa 
mas sempre restritivamente "comissãÓ
remunerada". Não· há por que am
pliá-la. 
~ uma das mUitas emendas prO

postas pelo Instituto da Ordem dos 
Advogados Brasileiros na brilhante
colaboração que apresentou à. As
sembléia Constituinte, 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Ad-roaldo Costa. - Manoel" 
Duarte. 

N.0 1.316 
Ao art. 153 - § 2.o. 
Acresc-ente-se, n.o IV. 
"A traição manif-esta ou praticada." .. 

Justificação 

. O. disposi~ivo determina a perda do.!c 
dll'atos políticos pela aceitação de t!
tulo nobiliárquico ou condecoração es
trange:ra, que importe restrição de di
reitos ou dever-es perante a Nação. 

A traição importa em muito mais de> 
que isso, e deve portanto ser incluida 
na cominação desde que comprovada., 
quer por .atos, quer por manifestação 
insofismável da vontade do traidor. 

Sala das Sessões, 17 d-e junho de· 
1946. -· Joaquim A. Sampaio Vlàal. 

N.0 1.317 

No § II, do a.rt. 159 - Suprime~se: 

"O casamento religioso equ!valeri; 
ao casamento civil, desde que .se ob
servem os impedimentos legais dêste .. 
e seja, a requerimento do celebran.te, · 
ou de qualquer interessado, inscrito n~ 
registro civil. O· registro é gratuito a. 
obrigatório'!. 
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Justificação 

Não importa que se exija a condi
-ção "desde que se observem os impe
dimentos legais", pois logo a seguir 
desaparece a condição quando se dis
põe que para a validade bastará que 
-o casamento religioso seja inscrito no 
registro civil" a requerimento do cele
bl'ante oU" de qualquer interessado". 

Qual a autoridade competente para 
verificar se foram observados os ·im
pedimentos legais ? 

Acresce que o casamento é ato so
lene e há nulidades de celebração d-e 
cerimônia. Não são só os impedimen
tos legais que inobservados acarretam 
. a nulidade do casamento. -

Melhor será a exigência do ato c:
, vil p-Erante autoridade competente e 

-observadas as formalidades de · acõrdo 
com a lei civil. · . 

A supressão proposta não é inútil 
nem aos casais religiosos que passam 
.a. supor qu~ a cerimônia civil foi. d:s
pensada. Deixando de fazer a inscri
.ção no registro civil ou embora seja 
a inscrição feita serâ uma :font-e de 
nulidades e anulações e dúvidas, para 
a vida ciV:l e para os direitos de fa
mília, que se constitui pelo c,asa
mento .. 

Sala das Sessões, 17 d·e junho de 
1946. - Joaquim A. Sampaio llidal. 

N;0 1.318 

Ao artigo 159: 
Redija-se o s s.c, da seguinte ma

neira: 
"E' livre a manifestação do pensa

.m-ento, pela palavra escrita, falada e 
irradiada, sem d-ependência ·de cen
.sura, que só se poderá exercer para 

· coibir propaganda de guena ou de 
revolução interna. Cada um respon
derá. pelos abusos que . comet..,;r, nos 
--casos e pela forma que a lei detez
minar. Não é permitido o anonin-..ato. 
E' assegurado plenamente o direito 
. d-e resposta". 

Justificação 

Os §§ 5.0 e s.o referem-se ao prin
-eipio da livre manifestação do pen
samento. Chegam a ser, poréln, na sua 
demasia da amplitude, um regulamen
t.o dêsse princípio. Preferimos con
.substanciar a matéria nêles tratada 
na fórmula que ora propomos. Ai, res
tringimos os casos d-e censura.. Só 
para evitar pro-paganda de guerra ou 
de revoluçi).o interna, ela se poderá 
;exercer. o resguardo da moralidade 

pública é o qu-e se chama comumente 
"caso d-e policia"; não precisa que se 
tor-ne regra constitucional. 
Demais, elevada, como esta no Projet-o, 

à categoria de moti:vo permissivo de 
censura, levaria certamente ao abuso 
de se intrometer o poder pú-blico na 
crítica sõbre assuntos de cultura e 
arte, como, por exemplo, sôbre o tea
tro. A critica dêsses assuntos pa~
ria ou continuaria. (há, ainda, resi
duos do DIP) a ser feita por agentes 
de policia. N-ão s-eria de estranhar 
que, por motivo d-e pudol", bons costu
mes ou moralidade pública, fôsse pa
rar na Delegacia de Or~m Social um 
artista que expusesse um nú artísti-
co. . . ' . 

O §, 8.0 fala em ordem polltica e 
social. 'N-ão seria tolerada propaganda 
tendente a subverter a ord-em pblltica 
e social. A expressão em apreço_ é 
equivoca, sujeita a interpreta-ções 
doutrinárias e tem servido para tôda 
sorte de abusos e violênci~ a· propó
sito d-e defesa daquela ordem. Pre-

. ferimos, assim usar a expressão mais . 
~oncisa - "revolução interna". 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1946. 
- Osmar de Aquino .• -Nestor Dua.r
te. - Plínio Lemos. 

N.0 1.319 

Ao § 13.0 , do art. 159. que deve 
constituir um art. e um §, dê-se a s~
guinte redação: 

Art. - O casamento será ctvil e 
rigorosamente gratuito. 

Parâgrafo único ·- O casament-O 
religioso equivalerá ao civil, desde que 
satisfaça as condições que a lei pres
cr-ev-er para a sua validade . 

Justificação 

As constituições brasileiras promul
gadas n-o regime republicano, conce
diam gratuidade para a celebra-ção do 
casamento civil . 

Entendida em sentido estrito, eSsa 
gratuidade nada significa. A celebra
ção é o ato pelo qual o juiz; depois do 
longo e custoso preparo dos ohalila.doo 
papéis de habilitação, declara casa
dos os nubentes. Antes dêsse momento, 

· já os interessados pagaram tudo, · ha
bilitação e celebração. A gratUidade· 
estatuida na lei não tem sentido p.rá
tú:c. E' um simples eufemismo." 

mo ;a(:!'editamos que êsse aej& 'O 
sentido da mens le{li$: O que o le
gi$1ador desejou foi tornar . acessiv.el 
a todos, ricps e pobr~. o casamento 
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eiYll. base em que repousa a institui-
ção da famllia.. ' 

Po:r essa razão, na· presente emenda, 
substituímos a expressão "gratuita a 
sua eeleb:ração" por esta outra, mais 
ampla e mais conforme com os inte
rêsses sociais: "e rig<>rosamente gra
tuito". 

A única restrição oponivel a essa 
emenda é a relativa aos emolume!ltos 
devidos ao oficial do · registro Civil, 
que, não sendo remunerado pelo Es
tado, seria afinal prejuclicado na jus
ta remuneração a que tem direito pelo 
seu trabalho. · 

E' fácil, todavia, obviar o apontado 
incoveniente. Basta que o Estado e 
o Município, nos seus l'espectivos orça
mentos consignem a necessál'ia dota
ção pa.ra fazer face a essa despesa que 
não será grande, dêsde que se obser
vem os ·regimentos de custas vigentes 
no Brasil. -.. 

O que estamos propondo não chega. 
a ser novidade. N·o Estado do Rio, 
todos os Municípios, nos seus orçamen
tos, consignam verba para atender ao 
custeio do casamento dos indigentes. 

Precisamos aténder apenas no se
guínt'€: a "pobreza envergonhada", que 
é a classe mais numerosa. no Brasll, 
prefere, ã.s vezes, a mancebia, a so.,. 
licitar os !avores públicos, uma vez 
que terá de provar a sua miseri:llbili
dade jurídica, o que de certo modo a 
humilha e degrada. 

Com a gratuidade por nós preconi
zada, êsses inconvenientes desapare
cerão. Todos poderão aspirar ao casa
mento civil e realizar .seu alto pro
pósito, sem que a condição econô
mica constitua óbice ou entra-ve à cons
ti tuiç.ão regular da família. 

Pelo parágrafo único, equiparamos o 
casamento religioso ao civil. desde que 
êie satisfaça as exigências legais, no 
q'Ue concerne à habilitação, que será 
feita perante a autoridade civil. 

Entendemos que a matéria relativa 
aos requisitos indispensáveis à vali
dade dêsse cassmeni-o, deve ser rele
ga da para a lei ordinária. O Código 
Ci'Vil e a lei dos Registros Públiccs é 
que devem regular a espécie. 

A Constituição, por amor à sua uni
dad·e e à té<:nica, ~ve evitar ~;-eqüenoes 
incursões ao campo do direito privado, 
que muito sGfrerá, na sua evolução, se 
prevalecerem os quisitos constitucio
nais. 

· Precisamos não confundir as zonas 
de in:fluência. O direito privado, ;:>ela 
sua natureza evolutiva, é transitório 
em muitos dos seus preceitos, enquanto 
que a Constituição, como repositório 

de regras de direito público, deve ser 
estável no espaço e :perdmãvel no· 

·tempo. 
Rio de Janeiro, lS de junho de 1946. 

GetuZW Moura. 

N.0 1.320 

Art. 159, § 19.0 - "Os poderes pú
blicos não poderão embaraçar em 
tempo d·e paz, o livre transito de pes
soas ou mercadorias, em qualquer 
ponto do território nacional, salvo por 
motivo de saúde pública". 

Acrescente-se no final: "ou quan
do se tratar de crimes' ou contraven
ção". . 

Justificação 

O texto não faz qualquer restrição 
ao trânsito ilícito de mercadorias. Ex
clui, portanto, o caso do transporte de 
mercadorias furtadas e o contrabando, 
bem como o transporte ilegal de ex
plosivos, etc. · 

A emenda corrige estas omissões. 
Sala das Sessões, 18 de junho. d-e 

1946. - Pedro Vergara. U ércio 
Teixeira. 

N.0 1.320-A 
' 

Art. 159, § 18.0 - "Em tempo de 
paz, qualquer pessoa pode entrar no 
território nacional, nêle permanecen
do ou dêle sair, -::om os seus oens, 
observadas as prescrições da lei". 

Acrescente-s-e no final: "e ressalva
da a necessidade de :mpedir ativida
de criminosa". 

Justificação 

Visa a emenda possibilitar o com
bate ao proxenetismo internacional, -
o chamado tráfico de mulheres. 

Pela Convenção de Paris (1902) e 
pela Convençã-o de Genebra (1938). o 
Brasil se obrigou a exercer êsse com-
bate. · 

Mas, segundo o vexto do projeto, a 
amplitude do dire!to de entrada no 
pais e de nele ficar, - não. ·;permiti
rá as medidas preventivas e repressi
vas, necessárias no caso. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Pedro Vergara. 

N.0 1.321 
Ao art. 159 ~ § 19, acl'escente-se: 
". . . interêsse econômico ou de or

dem geral, previsto em regulamento · 
de tra.nsporte.s ma.ritimos, ~reos, flu
viais ou rodoviários". 
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Justificação 

O Regulamento Geral dos Trans
portes, aprovado pela Portaria n.0 575 
de 23 ·de novembro de 1939, do Minis
tério da Viação, prevê em seu 3Jtigo 
14, em. vista do interêsse público ou 
de ordem geral, o direito de regu!a
ção, ·pelo Govêrno dos despachos e 
transportes para qualquer destino. 

Essa m·edida que vem do direito an
terior, de cêrca de-vint~ anos a esta. 
parte, prende-se às medidas de defesa 
da produção nac!onal, congestiona
mento dos portos e dos transportes, 
enfim, ou ao interêss-e público na or-

. dem econômica. · 
Sala das Sessões, 17 de junho de 

1945. - Joaquim A. Sampaio Víãal. 

N.0 1.322 

Substitua-se o § 21 do art. 159, pelo 
..seguinte: \. 

"E' garantido a direito da propz;te
dàde, que não. poder~ ser e~er<:1do 
contra o interesse soc1al ou colet1vo, 
na forma que a lei determinar. A 
deSapropriação por · necessida<!e ou 
utilidade pública far-?e-á ~os tê_rmos 
O.a lei, mediante préVla e Justa. mde
nização. 
· Em caso de perigo eminente, como 
a guerra ou comoção intestina, pode
rão as autoridades competentes usar 
da propriedade particular. até onde . o 
bem público o exija, ressalvado o di
reito à. indenização ppsterlor". 

Justificação 

:Deve ser preferido o dispositivo da 
Constituição de 1934, que dá o s.entido 
social. da propriedade privada, sôbre o 
qual silencia o dispositivo. . 
· Sala das Sessões, 17 de · junho d~ 

1946. -.Joaquim A. Scmpaio '\Tiãal. 

'N.0 1.323 

Art. 159, § 22 -.,.. "Os inventos in
dustriais pertencem .aos _seus s.u~ore~, 
s.os -quais a lei garantirá. pnvllégio 
temporário." 

Substitua...se: "Os inventos tndus
trilüs perte<:em à. coletividade, mas, .a 
!ei garantirá aos seus autores - pl'i~ 

· v'..légio temporário, para -a. sua explo
.ração ... 
• Justificação 

Não nos parece. lógico dizer que c.s 
inventos pertencem a.os .inventores e, 
ao mesmo tempo1 QUe a lei conferirá 
a êsses um prWilégio temporário. A 

idéia de propriedade exclui, nà me.;rna 
.pessoa, a idéia de privilégio. Melhor,.. 
. portantO, é considerá-los como pro
priedade pública. e sôbre _êles faze-r 
incidir o privilégio temporário dos in
ventores. -

Sala das Sessões, 18 de junho de-
1946. - Pedro Vergara -Hero-pi1.iZO. 
Azambuja - Bayard, Lima - Teo<Zo
miro Fonseca. 

N.0 1.324 

Número m, § 24 ..:._ do art. 164: 
SuP.rima~se; · 

Justificação 

A emenda visa evitar graves ccn
sequências para o trabalho, para a ,Pro
dução nacional, resultantes do. dis_P<?
sitivo do projeto que torna obrtga'".ona.. 
a participação do trabalhador 'lO lu
cro dos empa-egadores • 

O pre<:eito nã<> consta do programa 
político do P. S. D. nem da. U. D. 
N. e é contrário as reivindicações co
mÚnistas de caráter oficial, - mas 
na realidade é a maior arma de in
trodução do comunismo no pais. 

Em parte algunia do mundo foi .nn
da ensaiado o sistema, porque a rea
lidade social dêle decorrente trad:tlZ 

· ccmpleta injtistiça. 
Para que a participação coincidisse 

com uma distribuição equitativa cos 
lucros nacionais, mister seri.l,l. que •-~
das as em!)rêsas agrícolas, comercii'.lS 
e industrias fossem igualmente pros
peras, o que não é exato. · , 

· A participação no lucro a.carretl.l.l.:ia · 
fatalmente a participação na direçao, 
o que o projeto nã-o desejou mas que 
é corolário in~vitá.vel. 

Isso porque, não basta.n_do. !1 ~rti
ci:pa.çã.o no Iucro pa.."'2. o fun lguaJ!tá
tio ·colimado, por não serem tôdas as 
emprêsas igualmente prosperas, 'll'Xl fu
turo imediato seriamos conduzidos ao 
contrôle das empresas pelo Estado, 
para qu!'! todos dêm. ~ mesmo resul-
tado, e lSto é o coleti'V_lSillo. _ 

Decorrendo o luc:ro da exploraçao, 
a · participação nêle importa necessà

.. riamente na participação da admh;is
tração; 

o problema. brasileiro, tendo por 
base o sentido da vida sul americana, 
reside na desproletarização das tna'3Sa.S 
e ~o na coletivização da sociedade. 

Isso se faz pela leal distribuição dos 
-lucros nacionais, através da.· manu
tenção de uma. politica de preços jus
tos, de absoluta paridade. para a. a.gri
_cultura, indóstria e comércio e nio 
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pelo disfarce dissolutivo da participa
ção nos lucros, que é a fórmula mo
derna americam1- da distribuição jus:. · 
ta dos lucros nacionais, obtido no exer
dcio de todas as atividades dos cida-
dãos. · 

A conferê;ncia de Tei:ezopólis co!'.elui 
que o trabalhador brasileiro, <:>rec1sa 
de salários justos para seus brabaraos 
e preços justos para o produtc de sv.as 
explorações rurais, que lheS assegu
rem o ingresso gradual na proprieda
de do· solo e conseqüente desprolet'l.-
rização. · 

No ramo dos direitos sociais somoS' 
partidários da manutenção e amplia
ção de conquistas que elevam a dig
nidade do trabalho e que tornam p.:Js
~ível a melhor renumeração ~o t ... "3.-. 
balhador. ' 

A Constituição projetada acompa
nha o espírito predominante das nos
sas leis sociais, que estabeleceram o 
salário mínimo, o trabalho diário de 
oito horas, férias anuais remuneradas 
e antecipadas, assistência ao trabalha
dor e às gestantes etc. 

Com o dispositivo do n.0 m § 24 do 
:art. 124, teriamos como conseqüência 
lmediato abandono por par·te dos o;;>e
rários &s chamadas zonas velhas, de 
terras cansadas, onde decaíram as 
.Produções de café e algodão, ambas 
fracamente remuneradas. 

Tsso em benefício daG zonas novas. 
Veriamos o abandono e despovoa.

m<mto de extensas regiões, g.paretha
das com meios de comunicação, cons
truções e desaparecimento de velhos 
.municípios pelo êxodo de sua popu-
lação. · 
. Não devemos empregar meios ex
tremistas para combater extremismos, 
como pensam e se orientam alguns. 
Devemos provar que a democracia. 
praticada com lealdade e justiça. é 
capaz de proporcionar a cada '!.Uil sua· 
oportunidade e a todos; com a disni
'<iade in.dividual de viver, a tranquilida
de a que tem direito. 

Sala das Sessões 14 de junho de 
1946. - Joaquim A. Sampaio Vidal. 

N.o 1.325 

.Art. 159, § 25. Ninguém será. 
· prêso •.• nem revistado em público, 

sob pretexto de busca ou apreen-são 
de armas, salvo. em ato de captum 
de criminOISo". 

Suprima-6e .a ~essão sublinha
da: ·"nem revistcu:lc em público, sob 
prete:xto de apreensão àe armas, sal

, '00 em ato de ca:ntura de criminoso". . . 

Justijiccu;ão 

O projeto, como -está permite 11. 
~<> d:e armos proibidas.' Demais o 
§ 25 é contraditório com o .§ 15 'do
mesmo a...'i;igo, - !POis neste último § 
)Se proi'!:;;em. ais reuniões a:r'lTULàa:S. ' 
Como impiedir, !na hipótese, que os 
;participan'lles da i!"eunião usem .ax
mas, .se é :proibida a sua. revista em 
públic.o? 

Se alguém compar.ece armado às 
@alenas da Câmara ou do Sema.do, 
~endo o local púb~co, ta.m:bém nã.o 
poderá ser revistado. 

Sala <ias. Sessões, 18 de junho de 
1946. ,_ Peã:ro Vergara .. - Herophilo 
.AztLmbu,ja. - Aàroa!ào Costa. -
Bayarà Lima. 

N.0 1.326 

Art. 159, § 29 "Para proteção dos 
direitos liquides e certos, que não con
sistam na !Privação ou ameaça de prt
va.ção da liberda.de de ir e vir conce
der-se-á mandado de segurança, .;;ejs 
qual fôr o responsável pela ilegalida
de ou abuso de poder". 

Substitua-se desta forma: "Para a 
defesa de direito certo. e incontesl..a.
vel, que nãó diga respeito à llberdq.de 
de locomoção, dar-se-á mandado· de 
.segurança, contra ato de autoridaie 
adminnistrativa ou de pessoa en.;a.r
regada de serviço público :por delega
ção ou concessão. 

Justificcu;ão 

A expressão - direito liquido e c~r
to -· além de ser ifnprópria, tornaria 
difícil a concessão do mandado, ~a 
vez que houvesse necessidade de Zi
quz'tação de sentença.. 

Também a expressão: "direitos .•. 
que não consistem na :privaçã.- ou 
ameaça de privação ... " é inadequa
da porque nenhum direito pode co'=l.
sistir na privação de outro direito 
para a mesma pessoa. 

Por-:' outro lado, ttizendo o projeto 
que o mandado se dará, sempre, "se,a 
qual fór o responsável," - é evidente 
que afetará até mesmo as decis~s cio 
poder judiciário. Mas, 'sendo assim, ' 
o instituto provocará a anarquia da 
atividade forens"!, sob o ponto de viSta. 
dos recursos normais, ordinários. Em 
qualquer caso, l:i. parte porá de lado 
êsses recursos, e se valerá do man-
dado de segurança.. . . 

Sala das Sessões, 18 de junhcr de 
1946. -Pedro Vergara.~ Herophilo 
Aza:m:r,aja. , CZuêerio Alves. 
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N.0 1.327 

Art. 159, § 32 "Ninguém será pro
cessado, nem- sentenciado, senão pela 
autoridade competente, em virtude de 
lei anterior, e na forma por ela pC"çs-
crita". . 

§ 33. "A lei só .retroagirá, quan
do beneficiar o réu". 

Substitua-se os dois parágrafos pe:o 
seguinte: 

"Ninguém sofrerá pena por fato 
não declarado crime em lei anterbr 
ou que deixe de ser incriminado em 
lei posterior". 

Justificação 

O·prinéípio. certo é o que está con
signado nos artigos 1.0 e 2.o dv Có
digo Penal. Fora daí é exagêro que 
não se justifica. 

Diz o art. 1.0 do Código Penal: 
"Não· há c1·ime sem lei anterior que· 
o defina. Não há pena sem prévia 
cominação legal. " 

Diz o art. 2.0 do mesmo Código :Pe· 
nal: "Ninguém poderá ser punido 
por Jato que a lei posterior deixe de 
considerar crime, cessando em virtude 
dela a execução e os efeitos penais ela 
sentença condenatória". 

Como está no projeto,a própria lei 
processual terá de ser a do tempo do 
delito; isto contraria a doutrina pre
dominante, s-egundo a qual a nova l.,i 
de forma. nenhuma se aplica aos casos 
pendentes. 

Sala das Sessões, 18 de junho ae 
1s.±ti. - Hercphilo Azambuja. - Teo
domiro Fonseca. - Bayard ~ima. 

N.o 1.328 

Art. 15D, § 31 - "Não haverá fôro 
- privilegiado, nem juizes e tribunais de 

exceção; admitem-se, porém, juízes es
peciais, em razão da natureza das cau
S(:.S". 

Acrescente-se: "e das pessoas" 

Justificação 

Se a Constituição, nos arts. 67 e 65, 
dispõe que Presidente da. Repú
blica e os Ministros serão julgados 

·pelo Senado, nos crimes de responsabi
lidades, - parece claro que o texto do 
art. 159 § 31 deve ser ampliado, para 
abranger também as hipóteses da com
petência ratione personae dos arts. ci
tados. 

Sala. das Sessões, 18 de junho de 
de 1946. - Pedro Vergara. - Luiz 
Mercio Teixeira. - .Herophilo Azam
buja. - BayairJ. Lfma. , - Teoãomiro 

'· 

Fonseca. - Glicério Alves. - Eloi .Ro
cha.- Manuel Duarte. 

N.0 1.329 

Ao art. 159, § 38: 
Suprima-se: "nem multa alguma im

posta". 
Sala das Sessões, 18 lie jun.l).o de 

1946. - Souza Costa.. - Ernesta
Dorneles. - Gaston E'li.gzert. - Da
niel Faraco. - Herophilo Azambuja. 
- BayaréL Lima. - Lameira Bitten
court: 

N.0 1.330 

Parágrafo· único .do .Art. 160 - re
dija-se: 

O Govêrno Federal poderá expulsar 
do Território Nacional o estrangeiro 
perigoso à ordem pública ou nocivo 
aos interêsses do Pais. 

Justificação 

Restabelece-se o texto da Constitui
ção de 1934. Suprime-se a cláuSula. 
"salvo .se casado com brasileira, tenha 
filhos brasileiros natos, na dependên
cia da economia pa tema". 

como 1está recügidc, - o dispositivo 
cria uma restrição .ao direito de ex
.pulsão, OO'iunda de dbentio sentimen
talismo. 

Ficaria o govêrno vedado :de exer-, 
CeT uma das suas funções es$enciais, 
qual a de mantJer a orden :pública, 
sempre que a.gitadoz: esilrangeiro, · a 
serviço de.. ideol<>gias exóticals tratas
se l<J€0 .de a:r:ranjax mulher e· iilhoo. 
Seria· 6 me'Jh()l' meio para ·uma rnatu~ 
1-aliz'açã'O de ílato e radiciação no 
País, 1rr-emedilável para êsse, a ba
nalidade de uma fácil a.vler~tu'ra amcr 
rosa, -que p~saria -a !SeT iprocum;da,_· 
de má fé, pel:OS salteadores d~ lares 
brasileiros . 

A mulher t:xasileira inocente ou o 
filho brasileiro nato, sem culpa nas 
responsabilidades paternas, devem ser 
amparadoo u>elo GcJvlêlr.nno ·Fedieral, 
mas a este deve ·ficar ,pres-Eil"V'ado o 
direito de e!&pulsão do tenitório na
cional de todo e qualquer -estrangei
ro, :perigQISJO a ol"à!em jpú.blica. · 

S. S . .17 de junho de 1946. - Joa-. 
quim A. Sampa~o V!dcl. 

N . 0 1.331 

'§ l.o, _do art. _164 --:' suprima-se: 
Justitiav;ão 

. o parágrafo é meramente enunciá
tive. Compreende-se :a possibilidade 
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política da valorização · do trabalho 
humano, mas, "valorização humana 
do traballio" parece-nos sem sentido. 

Uma Constituição deve enunciar 
princípic5s de éiir~to · que t~ad~em a 
adoção de deternunados pnnciplOs de 

-- S<JCiologia, devidamente regulados pela 
ordem jurídica adotada. 

R-eproduzir, porém, no estatuto fun
damental meios argumentos ou fun
damentos doutrinários seria transfor
mar a nossa lei básica em compên
dio. 

Sala das Sessões, 17 de Junho de 
1946. - Joaquim A. Sampaio Vidal. 

N. 0 1,332 

Ao § 2.o do art. 164 - acrescen
te-se: 

I 

"Nenhuma limitação sob qualquer 
pretexto, porém, poderâ afetar a pro
dução de gêneros de primeira neces
sidade, em cada Estado, até o limite 
do consumo no mesmo Estado". 

Justificação 

V1sa a emenda suprimir os privilé
gios de produção, a desigualdade de 
tratamento aos habitantes dos diver
sos Estados da União. -

Não se compreende que haja pro
dutores privilegiados de açúcar em 
determinados Estados, a custa do sa
~rifício de consumidores de outros Es
tados onde os seus habitantes têm 
capacidade econômica e de trabalho e 
condições f.avorâveis de produção de 
que não :podem utilizar-se. 

As tremendas lições da guerna. e do 
"post-guerra", as restrições que sofrem 
ainda as nossas populações exigem a 
cautela que a emenda sugere~ .. 

Sala das Sessões, 17 de Junho de 
1946. - Joaquim A. Sampaio Vidal. 

N.O 1.333 

Ao § 1.0, art. 164, Cap. m, Tit. V. 
Substitua-s~ por: 
A ordem econômica conciliará a li

berdade de eniprêsa com a condição 
humana. do traballio e. a proteção 80-
cial do trabalhador. 

JustificaÇão 

Em diseurso proferido .a 17 de Ju-
zU1o rle 1~6. _ 
"Sala das Sessões, 18 de Junho de 

1946. - Gilb.erto Freyre. -Ruy San
tos. -Freitas Ca!>alcanti. 

N. 0 1.334 
Ao § 2.0, art. 164, Cap. m, Tít. V: 
Substitua-se por: 

A lei que regular o trabalho, a pro
dução e o consumo estabelecerá as li
mitações exigidas pelo bem público. 

Justificação 
Em discurso proferido a 17 de Ju

nho de 1946. 
Sala das Sessões, 18 de Junho tl~ 

1946. -Gilberto Freyre. -Ruy san
tos. - Freitas Cavalcanti. 

N. 0 1.335 
Ao art. 164, § 3.o: 
Acrescente-se depois da palavra 

"especial" o seguinte: "aprovada pela 
maioria absoluta dos membros do 
Congresso Nacional". 

Sala das Sessões, em 18 de Junho 
de 1946. - Souza Costa. - Gaston 
Englert. - Eloi José da Rocha. -
Pedro Vergara. - Heroph.ilo Azam
buja. - Bayard Lima. - BittencouTt 
Azambuja. ' · 

N. 0 1.336 
Ao art. 164, § 4.o: 
Substituam-se as palavras: "bem 

estar S<JCial" pe:las "bem geral". 
Sala das Sessões, em 18 de Junho 

de 1946. - Souza Costa. - Daniel 
Faraco. - Ernesto Dorrz.eles. - Ga$
ton Englert. - Pedro Vergara. -
lleroph.ilo Azambuja. - Bayard Lima. · 

Bittencourt Azambuja. 

N. 0 1.337 

§ 4.0 - Art. 164 - Redija-se: 
"O uso da propriedade será condi

cionada ao bem estar social" . 

Justificação 

A questão da "distribuição dela". 
~«tá prevista no § 18, do mesmo ar
tigo. 

Sala das Sessões, 17 de Jun...'lo de 
1946. - Joaquim A. Sampaio Viàal. 

N. 0 1.338 
§ 7.0 -'-Art. 164 - Redija-se: 
"A lei regulará a. fiscalização e a 

revisão das tarifas dos serviços ex
plorados por concessão ou delegação, 
para que, no interêsse coletivo, os lu
cros dos concessionários, ou delega
dos, não excedem a justa retribuiçá() 
do capital, que lhe permita atender 

·normalmente as necessidades públicas 
de- expansão e melhoramento dêsses 
serviços". 

E' a redação· da. Constituição de 
1934, art. 137, o que se pleite.ta.. 
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A nacionalização das empresas con
.eessionár.ie.s · dos serviços públicos não 
pode constituir princípio constitucio
nal das nações sul-americanas, fra-
camente capitalizadas. . 

Justijicat.;ão 

Em discussão de 17 de junho de 
1S46. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Gilberto Freyre. - Rui San,-

N.0 1.341 

O capital estrangeiro deve, pelo 
contrário, sofrer a solicitação da lei 
brasileira, para concorrer com seu au
xilio para o fomento da riqueza e do 
b_em-estar nacional. A redação tra
duz o temor ridículo do chamado "ca
pital colonizador estrangeiro", quando 
e. verdade é que o capital estrangeiro 
sõmente se transfor.ma em coloniza
dor quando se sente apOiado pela fôrça 
das !1-rmas das cha~das grandes 'PO
tências. Estas, dommam com capital 
ou sem êle, pela fôrÇa de seus ca
nh!)es, e nestas condições é mais ·in
teJ!~ente aproveitar, pelo menos, a 
utilidade de seu dinheiro. 

· tos. -:- Freitas Cavalcanti. 

O Brasil precisa ser f crte esta é a. 
única maneira de se defender das 
agress_êes externas e internas - para. 
isto somente pode concorrer o capital 
estrangeiro bem aplicado. 
· Sala das SesSões, 17 de Junho de 

1946. -Joaquim A, Sampaio Vidal. 

N. 0 1.339. 

§- 10 - do Art. 164 
Suprüna-se: • 

A.."i;. 164, § 16. 
Digarse, apenas: 
"A inügração l)oderá s~ limitada 

ou .proibida'. 
Jiu;tijicação 

A restritiva "em lr'a.záo da proce
dência" feore preceitOs adotadOG no 
proprio texto constitucional. 

Sala das Sessões, Í4 de jliD.ho de 
1946. - Adroaldo Mesqu.ita. - Ma
noel Duarte. 

N. 0 1.34..2 

Ao § 18 do art •. 164. 
Redija-se assim a parte final: 
"4tltes da desapropt:lação, poderã 

ser estabelecido pelo prazo de cinco 
anos o impôsto territorial progres
sivo" .• 

Redação do Projeto: 
":rrecedendo a desapropli3.ção, serã 

estabelecido pelo prazo de cinco anos 
Justificação o impõsto temtodal progressivo". 

A proteção alfandegãria é o mal Justificação 
menor que se deve aplicar em legiti-
ma defesa da produção nacional e ds Deixa-se ao Poder Executivo, com 
própria segurança do Pa!s. Em clên- a emenda proposta, a faculdade de 
cia das finanças, pura., pede-se con- estabelecer ou não o impô_sto de que 
siderar um êrro, porém na prática, se cogita. A expressão "será estabe
não há, nos têrmos modernos, como lecido" dará margem a que se re
se fugir ao protecionismo, que por tarde, por longo prazo, a .int.eresss.n
êsse motivo deverá ser ãplicado com te medida que o inciso prevê e que, 
elEvado patriotismo e judiciosamente. em· determinados casos, pode tomar-

Por isso s. medida não pode sofrer se urgente, qual seja: as terras apro-. 
qualquer modificação no decurso do veitáveis, para e.--cploração agrícola ou 
tempo. Qualquer produto pode, em pecuniária, não aproveitadas, nas zo
determinada época, ser vitlinado pelo nas de maior .densidade demográfica. 
dumping de uma nação financeira- bem como as terras beneficiadas para 
mente agressora da economia nacio- obras de irrigação ou de saneamento. 
nal - e, neste caso, seja qual fôr 0 poderão, mediante lei especial, ser 
tempo · da proteção alfandegária an- desapropriadas, para o fim de sua cll
terior, deverá a economia nacional ser .. visão, nos têrmos que as condições 
protegida pelo poder público. - dessa exploração aconselharem. 

Sala das Sessões, 17 de junho de · -Sala das Sessões, em 18 de junh() 
1946. Joaquim A. Sa.mpaio Vidal. qe 1946. - EteZt-i.no Lins. 

N.O 1.34() N.0 1.343 
Ao art. 164, § ~O: Ao §_ 16. art. 16~ n.o m, ca.p. V: 

Supnma.m.-Ge as pala was "assim. 
. como à garantia. d-e·s~a _asSimilação".· 

.onde se .diz - "dez mü hectares''.· 
diga-se: "mil hectares". · 
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Justificação 

A emenda supra tem por escopo 
evitar que novos latifundios se for
mem, no paiS. Não é mesmo .de aplau
dir-se que, numa hora em que todos 
os pensamentos se voltam . para a 
constituição· e defesa da pequena. pro
priedade rural, seja o Estado que se 
proponha propiciar a constituição de 
grandes domínios- particulares; em 
desproveito ger~L 

A Constituição Federal de 1934 e 
a Carta outorgada em 1937 limitavam 
a 500 hectares a porção máxima de 
terras devolutas que poderia ser ven
dida ou concedida a particulares. Sa
lutar disposição refreadora ·de atos 
lmpensados e ambições inconfessáveis, 
aquele limite teve, inludivelmente, em 
vista obstar o crescimento do número 
dos. latifUndiários já· espalhados pelos 
quatro cantos do território nacional, 
e que, incapazes não raro de promo
ver o aproveitamento das terras, as 
detem, apenas, movidos pelos inte
rêsses de uma revenda que, mais dia. 
menos dia, os er..riqueça, em razão 
exclusivamente da sua própria valo
rização. 

O dispositivo do projeto viria, fa
talmente, estimular as ambições dos 
que não _se saciam em explorar a wi~a 
pública, a pretexto de desejos que não 
timbrariam em converter em . reali
dade, mas que serviriam para justi
ficar um locupletamento condenável. 

Não há dúvida que existem imen
sas. aéreas devolutas, que ·podem e 
devem ser alienadas; mas, é· de mis- -
ter que a sua alienação se·faça para 
que delas surjam, sem tardança, tô
das as espécies de produção de que 
o Brasil necessita, para o seu consumo 
interno e para exportação. 

Vender terras,· entretanto, em ex..: 
tensas porções, para se constituirem 
mais latifundios, é iniciativa anti-eco
nômica e anti-patriótica, contra a 
qual se devem, · prevenidamente, le
vantar os Representantes da Nação, 
nesta hora de am~as experiências. 

Sala das Sessões, em 8 de junho 
de 1946: - Aloysio de Castro. 

' .;__ Alceda Coutinho. - Trifino Cor-
rêa. - Carlos Marighe7la. 

N:• 1.344 

· § 21 Art, 164 - ·Substitua-se a 
expressão "todo o brasileiro que," pela 
seguinte: "toda àquele que" 

Justificação 

A ·exclusão dos estrangeiros no di- . 
reito de adquirir a propriedade rias 
condições estabelecidas no art. 21 é 
uma medida odiosa que não se jus- · 
tifica. 

E necessário que se rec_onheça o es
fôrço, a coragem e a tenacidade dos 
estrangeiros que desbravaram o nosso 
"hirterland" em zonas por vêzes insa
lubres, na mais completa faltã. de con
fôrto,· assegurando-lhes em igualdade 
de condições com os brasileiros, as 
facilidades para se tornarem proprie-
tários. · 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Israel Pinheiro. - Welling~ 

ton Brandão. - José Alkmim. -
Olinto Fonseca. -·Duque Mesaniéa.. 
- Bias Fortes. - Alfredo Sá. -
Lahyr Tostes. - Juscelino Kubits~ 

chek. - Celso Machado. - Benedito 
Valadares. 

N.0 1.345 

Ao Título V; Capítulo m - "Dos 
. Direitos Sociais" - acrescente-se: 

§ 24. Nenhum impôsto será devido 
pelo exercício de atividade elementar, 
nem recairá .sôbre os meios nela uti
lizados, desde que a renda total do 
contribuinte represente o mínimo para 
sua subsistência. 

Justificativa 

Se cumpre ao poder público esti
mular e amparar tôda atividade lí
cita, a ação fiscal deverá, necessària.
mente, orientar-se nesse mesmo seR
tido. -

Entretánto, para atingir êste ob-
jetivo, impõe-se conter a Fazenda. 
Pública diante dos que, através do 
exercício de modestas atividades, au
ferem o minimo indispensável para. 
a subsistência. 

E somente por fÇrça de dispositiTO 
constitucional é que o fisco deixará 
de reduzir à miséria grande parte de 
humildes trabalhadores, como car
roceiros, motoristas, entre outros e 
outros. 

O aditivo proposto consulta, poiS, 
as €:xigências do direito social coa
temporâneo. 

Sala das Sessões, 18 de junho cie 
1946. Herophilo Azambuja. 

N. 0 1.345-A 

Art. 154 - § 24 - N. 0 VI - Re
dija-se 

"Repouso Semanal" 
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Justi.jicaçlo 

. Não poderia ter aplicação a lei que 
e~ta.bele<:esse a obrigatõriedade do re
pouso semanal aos domingos, feriados 
. e dias Santos. Trabalhos existem que 
são obrigatõriamente realizados sem 
interrupção. Serviços de transportes, 
. de ilumiliação, entre outros e as de 
emprêsas industria.is onde não pode 
ha. ver interrupção do trabalho exi
gem várias turmas de trabalhadores 
que se revezam no descanso semanal, 
havendo turmas para. que nos dias 
feriados, santos ou domingcs haja 
trabalhadores em serviços. 

Deve ser suprimida a disposição qu:: 
toma obrigatória a remuneração dos 
dias santos, feriados e domingos. 

Sábia é a disposição legal que exi
g€ as férias anuais remuneradas e 
:pagas antecipadamente, mas não , se 
deve estender a medida aos .feriados 
ou ao repouso semanal. - S. S. , 
17 de junho de 1946. - Joaquim A. 
Sampaio Vidal. 

N. 0 L346 

~ 26 do art. 164. 
Suprima-se 

.Tusti.!icagão 

O reconhecimento expresso e cons
tituc~onal.do direito de greve, com as 
limitações embora, impostas pelo 
bem público, constitui um contra
senso jurídico, sobretudo numa com;
tituição que dedica o seu Capitulo m 
aos direitos sociais. · 

A greve, dentro da patologia ,social, . 
é um fato e não um direito. - Gera 
direitos e obrigações, mas não se con
funde com uma !:oisa nem outra. Em 
tôda a vida da sociedade a greve s-em
pre foi um processo de conquista so
cial e· não raro de exploração P<Jli
tica - Vitoriosa, conduz à consagra
ção de_ dllleitos pleiteados; frustada, 
termina. sob a alçada da lei. - Não 
;re admite que uma constituição con
s~e ·a violência como forma de 
exercício de direito. - ll:ste, enquan
to não está modificado pelos proces
sos sociais conhecidos, inclusive pela 
:própria greve, somente se concebe 
dentro daquilo que a lei escreve e dos 
-processos que ela adota. · 

A se admitir o direito de greve, de
Vel'-se-ia, da mesma maneira, 'voltar, 
em matéria de direito penal, ao des
fôrço pessoá1 punitivo e, em matéria 

· áe direito civil, à prática da justiça 
pelas pr~rias mãos. · 

Concluindo, porque a ·greve é ape..: 
nas um fato social pertencente à fe
nomenologia jurigena - escapa à 
consagração lega~. 

s. S., 17 de junho de 1946 . 
Joaquim A. Sampaio Vidal. 

N. 0 1.347 

§ 27, do aa:t. 164:; redija-se:· 

A ·a.ISS,ociação p:rofissional é livre, 
aUitónoma e plurina. A. lei· regular
lhes-á. a. fonna de Constituição-, a re
presentação legal nos contratos col€
tirvos de trabalho ~ o eJrercicio de. 
funções ldelegada~s !pelo poder !Públi
-co. 
, Acrescentamos ao pa:rágrafo do 
Prolje<to as eapxe:ssões "autonom1a. e 
:plurina". 

O a!Ilt~ro:jeto, tão avançado sob 
certos as.pectCJlS, e princ1palmoot'e em 
materi.a de direito ISOCial ao ponto 
.d~ consil.ga!I" o ldireito de ~rticipa
~ão nos lucros, deScolnh€Cido de tô
d:as as constituições mod-ernas, e () 
,ilireito< de greJVe, m!enciooa, quase a. 
medo, a >existJência da associação 
profissional ou ·sinidical, que apenas 
declara livre. 
· A associaçã-o profissional ou sind,i
CJal traduz um fenômeinno social que 
:Oasoeu com a própria humanidade, 
na solidati.eo.dBde n.atmal d:aqueles 
qu'e correm o:s mesmots .:rm<:OG e aza
~ de sua vida. Há cêrc d:e um sé
culo firmram.-'.se ~as detell'llÚllantes do 
sindicato .moderno e es'brus éonduzi
ram na ação da coletividade dos em
pregad-os, ao modeTD.o direito social. 
Hoje, o "t:rlad-e-unionismo" deixou d!e 
s'e.r um fenômeno anglro-5a.xão pars. 
ser tomnar uma prática social real
mente u:nive:rs.al ao [pOII].,to de ser, es
ta ~im. reconhecida e -encaminhada, 
à marneka cristã, !)'elo Sumo Pom.tí 
;fule Leão XIII, em sua Encíclica :&e
rum Novarum. 

ora, se na ex;pres:são do juiz no.r
,te-americano Holmes, "não foi a ló
gica, foi a e~iên>Cia, a origem da. 
lei", devemos s;p:i-ovei tar essa 'C~
riên<!ia .para legislar sôbre a existên
tCia e .ação polittca 'e t.Social do sin
dicato mod!erno. 

Robert :H. Jackson, em seu formo
;so discurso "0 !)jjreito Su;perioo- às 
;Nações", teve e oportooidadle de de
!Clarar que "o dierito é algo mtima
m-ente tecido :c.a urdidura e trama da. 
sociedaxle", -'Esta, não é sem moti-
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vo que ià:istingue, em suas cla•sses, 
grupos e categorta.s, razão pc.rque so-. 
lida.:ri= de acôrdo com os interesses. 
jpl"ofissiG!Ilàis que se evi<Le~ciam na 
,àlernas, ·as a..."i.Sociaçoes e sinndicatcs. 

Nem se diga, repetindo o comentá
rio dle Ja.>é de Alen:Car, em 1868, no 
"Sistema representa.tivo" que o pro
cedimento té coo.trárto à democracia 
e ao !<Uxeito de .re'j:)rese:ntaçã.o. - L 
tativo e não disviTtuaidora da manl
,politica sindical é · complementar · e 
apel"'feiçoadora de sistema represen
tação da vontade popular. _ 

James B!rice, :insuspeito entre os 
que mais ·O <S·ejam, oein sua "Modern 
Democracie's", vol. 2. 0 , pág. 46, de
clara que 

"The forms which popular gb
vernmer,_t have taken, are many, 
•an.d th'e futm-e may .S·ee the 
emergience olf otreds". 

Realmente . .al!)em.a's publicadoa, a 
OO'Ilstituição libe.ral brasileira de 
1S91, S{)h o figurino da Constituição 
americanJa, tivemos, em 1903, a nossa 
jp'rimeira I:ei sindilcal, notle-s.e p{)r 
circun:stâcia, rural, Decreto n.0 979, 
de 6 dé Janeiro de 1903, <Malta Car
doso, Sinmcatoo Rurais nz. Fedceração 
página 36) 

Depow de um hiato de cêrC"a de 
30 anos, tempo em que mais se ace
l!erou a . -evolução scda1 brasileira e 
do mundo inteiro,ao sôptro d:as c"On
quistas da .c. tO. T. fra:nc•es.a, das 
:trade-uniO!'.JS" inglêsa'S do uruonis-

, o 

mo n<Jrte-americano, do· bolche'VlJSmo 
e do fascimo - A Constituiçã"O Bra
sileira de 16 ldle jullio de 1934, já en
tão scb moldes espanhóis, fo:L mais 
é'~lícim, no seu art. 120, na c<?nsa
gração da existência dos sidietatciS e 
a:ssociaçõ!e's prófist>ionais, asseogurada 
a plurali<!ad.e sindical e a C'(}mpleta 
auton"Omia . deiS sindicatos. · Muito 
mais de que isso reccnheica a função 
política dos s.inãicatos, ·· através da 
eleição d!e óe'YlltadOG classistaiS, l!la 
fo.-'"Ina .d:O art. 23·, d:as, Disposições 
Preliminares do Capitulo II, d~dioa
po ao Pcdttr L·egis1a.tivo. 

Para l"'€1Solvcr a difícil incógnita 
da.s ve'l"da.o!eiraS condições de vida 
e . desem"<>lvimeuro oue deverão ser 
garantidas pelo EStad"O brasileiro, 
será precLS:o, sem IPIOOOlllCeitoss in-: 
justi:ficá.V'eis ou rles.vios iconoclastas, 
volvex 'aos bons principios civilistas 
:furu:llamentais de 18Sl, adaptando-se-

de acôrdo com as lições de 1934 e a 
experiência d!e 1937. 

A C~tituição deve assegurar a 
. existênci&. dos sindicatos, sua liber
dade, sua autono:mia e sua. pllll"ali
dade. Devle ain®a assegurar o exer
cido de sua fun.ção <ie OJrdem social 
e pública. 
. Sala d'as Sessões, 17 de junho de 
1946. - ,Joaquim A. Samp-aio Vidal. 

N.0 1.348 

Art. 164, entre os § § 18 e 19: 
Acrescente-se: 
"§ 18 bis- Serão também desapro

priadas para o fim de concessão· as 
terras onde existam riquezas naturais, 
ine,'!J!cradas." · 

Justificação 

A emenda tem por objeto impedir 
que se adquiram terras onde existam 
minérios ou outras riquezas naturais, 
para o fim de impedir a sua explora
ção. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. -Pedro Vergara. - Herophilo 
Azambuja. - Bayard Lima. Teo
domiro Fonseca. 

N.0 1.349 

Art. 164, § 26 -· "E' reconhecido o 
direito de greve, ·com as limitações 
impostas pelo bem público". 

Substitua-se por êste: "A greve e o 
locáute pacífico serão permitidos co
mo medidas tendentes a fazer cum
prir decisões da justiça do trabalho." 

Justificação · 

A emenda resulta do critério ado
tado pelo Decrete-lei n.0 9.070, dé 
mal"ço último, em que se regul3.menta 
a greve ·e se ela permite como reação 
dos trabalhadores aos atos de viola
ção de direitos pôr parte dos e~pre
gadores, quando esses direitos hajam 
sido reconhecidos pela justiça do tra-: 
balho. · 

Demais, é absurdo que se admita . o 
direito. de greve. pura e simplesmente, 

· conto · está no projeto,. num país co
. mo o nosso, em que existe uma jus-
tiça especializ"ada, para diminuir os 
conflitos entre o capital e c trabalho. 

·' 
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Sala das Sessões, 18 de junho de , 
1946. - Pedro Vargara. 

N.0 1.350 

Ao art. 164, § 27: 
Elimine-se a parte final "e o exer

cício de ·funções delegadas pelo ·poder 
público". 

Sala das Sessões, em 12 de junho de 
1946. - Souza Costa. - Gaston En
glert. - Ernesto Dorneles - Hirá
phila Azambuja. - Bayarà Lima. 
Bittencourt Azambuja. 

N.0 1.351 

§ 30 do art. 164 
suprima-se: 

Justificação 

A reciprocidade em matéria de exer
CÍcio i::ias profissões liberais, constitui 
originalidade,. que não é permitida em 
parte alguma. 

O Brasil carece de imigrantes para 
a. · sua agricultura e suas indústrias, 
tendo de sobra, os seus próprios pro-
fissionais liberais. · 

De nada lhe valeria a reciprocidade 
com as nações européias para super
lotar às .suas cidades e os seus cam
pos com médicos, advogados e enge
nheiros portugueses, alemães, hespa
nhóes ou italianos.· 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Joaquim A. Sampaio Viclal. 

N.0 1.352 

Ao art. 164, § 31. 
~dija-se: 

"A educz.ção dos filhos é o primeiro 
dever e o dire!to natural dos pais; o . 
Estado exercerá ação supletiva, de 

..- modo a possibilitar igual oportunidade 
de educação a todos". · 

Justificação 

. E' a que foi apresen.tada pelo Sin
dicato dos Estabelecimentos de Ensino 
Secundário e Primá..."io do Rio de Ja-

.. neiro. em data de 14 do corrente. 
Sala das Sessões, 18 de junho .de 

1946. -. · Adroaldo Costa. - Manuel 
Dúarte. -Hamilton Nogueira. 

N.0 1.353 

Ao§ 34, art. 164,.cap. ~.-cap. V. 
Suprima-se. 

.Justificação 

Em· discurso proferido a 17 de ju
nho de 1946. 

Sala das sessões, 18 de jullho de 
1S46. - Gilberto Freyre. - .Rui San
tos. - Freitas Cavalcanti. 

N.0 .1.354 

Acrescente-se, após o § 33.0 do ar-
tigo 164: ·· 

§ 34.0 - "Os institutos particulares, 
d·e amparo à infância, depois de dez 
anos de comprovada eficiência, terão 
asseguradás pela União, Estados e Mu
U:cípios, 50% das suas despesas, na 
forma da lei". 

§ 35.0 - "Os estabelecimentos de 
·que trata o parágrafo anterior ficam 
isentos de imp·ostos de qualquzr natu
reza, quer sõbre os seus bens, quer só
bre as suas atividades". 

Justificação 

E~ necessário estimular por todos os 
meios, o desenvolvimento da iniciati
va particular, no que inter.essa à pro
teção da infância abandonada ou de
J.nqüente. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946, - . Pe:!.ro Vergara~ - Ir!érciO 
Teixeira. 

N.0 1.355 

Art. 164, § s5 ·- "As obras e monu.: 
mentes de va.lor histórico e artístico, 
assim como os monumentos naturais 
ou paL<>agens . e os locais dotados de 
particular beleza, ficam serb a proteção 
especial da União, dos Estados e dos 
·Municípios. Os atentados cometidos 
contra. êles serão equ!parados aos per
petuados contra o patrimônio nscio- · 
n~. . 

Acrescente-'se entl'z as palavras "as
sim como" e "os monumentos" o se-. . ' gumte: "as Jazidas ou depósitos de 
mat-eriais fósseis ou arqueológicos". 

Justificação 

· ~· e_norme a quantidade de fósseis 
arum~1s, descobertos em nosso país,' . 
que sao e:ll:portados;. do mesmo modo,;· 
desaparecem, pelas fronteiras, precio
sos achados arque~cos; não raro, 

_êsses materiais são ,L"lutilizados ou dis'
persados por mãos inábeis ou inex.: 
pertas. . 

:Sala das Sessões, 18 de junho de· 
1946. - Pedro Vergara. - MéTcio 
Tei:L:eria. - · Heróphila Azambuja. 
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N. 0 1.356 

Ao Titulo V, Capitulo m - "Dos 
Direitos sociais" - acrescente-se: 

uma medida de.LS mais simpáticas e 
uma homenagem doo Constituintes 

·. d-e 1946, aos jornalistas brasileiros. 
§ 40 - Tôda pessoa jurídica de 

. direito público, mediante contribuição 
igual,. deverá instituir o seguro ·so
cial, obrigatório e em organização 
autãrquica, em benefício de seus ser
vidores. 

Justificativa 
' Não é justo que o Projeto prescreva 

normas para o segwo compulsório 
dos trabalhadores do comércio, das 
indúst:rjaa-· e de outras àtividades cor
relat<>s, deixando de seguir idênti
co procedimento com referência à 
classe do funcionalismo público que, 
na maioria dos Estados, vive no mais 
absoluto desamparo das. medidas de · 
previdência · Gocial. 

Dada a reconhecida tendência para 
a universalização do seguro compul
sório, impõe-se estender aos Estados 
e Municípios, com relação a seus ser
vidores, a mesma norma imperativa 
consagrada no art. 164, § 24, inci
so X, do Projeto; · 

E é o que visa a presente emenda .. 
Sala das Sessões, 18 de junho de 

1946. - Herophilo Azambu.ja... -N. 0 1.357 

Ao art. · 164 - acrescentando-se 
como § e com a devida numeração: 

O imóvel de propriedade e destina
do à residência do jornalista será 
isento dos impostos de transmissão 
e predial. Será considerado jorna-

-lista para os benefícios · dêste pa
rágrago aquêle que estiv:er no exer
_e:Lcio da !Prof~são, !pOSSuir a Carteira 

· :Profissional MWtJada. no Registro rel;-"=". 
.Peíctivo do Ministério do Trabalho, 
Indústrias e Comércio e que estiver 
d!Z!Vidamentle. sindiocaliza.do. 

Sala. ld:e Sessões, em 18-6-46. ~ 
Café Fillw. · 

Justificação 

O dir-eito social dos tempos hodier
nos ;procura !facilitar Por todos os 

. meios e mc«ioo .a aquisiçãO! da · casa 
própria em1lr'e as claJsses menos favo
reokllas. ,o jornalista, que tanto se:r
..;v:e à coretiviã:ade mas é em geral, 
:pouco :rem.unerado, deve · mereoe:r o 
melhor aJilG)a.ro per pa!!"te do Esta.d·o. 
Agora. que a. orise d!e ha:bitaçã.o -está. 
n,o i-eu álpioe é justo que seja faci
li:tlado · .ao homem d•e im;.l:rensa a 

-. oportu:nidade :de exguer o seu lair. E' 

N. 0 1.358 

Ao Capitulo m (Dos Direitos So
ciais) ácrescente-se, onde fôr mais 
conveniente: 

Art. O ensino, em todos os seus 
graus, quando ministrado em estabe
lecimentos oficiais da União, Estado 
· ou Município, será rigorosamente gra
tuito para os filhos de pais pobres. 

§ 1. 0 • Cabe à União, ao Estado e 
ao Município, cada um na sua esfera 
de ação, subvencionar, progressiva
mente, os estabelecimentos particula
res de ensino, de modo a obter um 
número crescente de matrículas gra
tuitas. 

§ 2. 0 • A União, em lei orgânica, re
gulará a gratuidade do ensino pai:a 
todo o território naciõnal, respeitado 
o disposto nesta Constituição. 

.rustificCLção 

A gratuidade absoluta do ensino· é 
o ideal de qualquer democracia ope
rante, pois colocará áS escolas ao al
cance da juventude, proporcionando 
igualdade de oportunidades para to
dos. 

A democracia, nos nossos dias, ba
tida por tantos ventos, já não cons·er
va a forma clássica, campanuda, abs
trata, de um teorismo jurídico um 
tanto vago, que a caracterizou no 
passado. 

Tem hoje um conteúdo econômico, 
cuja prevalência sôbre os demais fa
tores sociais não é possível desconhe
cer ou negar. Cumpre-nos, portanto, 
encarar realisticamente êsse aspecto 
econômico do ·problema social para 
que a democracia . seja uma verdade 
e não uma simples convenção institu
cional. 

A . desigualdade que nasce no berço, 
com o desnível atual das classes, au
menta, avulta e mais se acentua à 
proporção que o indivíduo cresce e vai 
adquirindo consciência cívica, porque 
a. desigualdade de meios com que te
rá de lutar mais o inferioriza e ames
quihha na natural e inevitável con.:;·· 
corrência que a vida · lhe sugere. 

Enquanto a instrução não estiver ao 
alcance de todos, .ricos, pobres e re
mediados, a igualãacle de todos peran
te a lei é um eufe:oüsmo. 
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Com o ensino gratuito, em todos os 
seus graus - primário, secundário, 
técnico, clássico, cientüico e superior 
- à criança pcbre abrem-se perspec-

- tivas animadoras, eis que a lei lhe 
assegura meios de desenvolvimento in
telectual idêntico ao que faculta aos 
ricos.· 

Com possibilidades iguais, dadas pe
lo poder público, terão todos as mes
mas oportunidades para o progresso e 
o êxito. Vencerá, como é justo, o 
mais ·capaz, e não, como até agora, 
o mais ajudado da fortuna. Somente 
as deficiências orgânicas, congênitas e 
inevitáveis, pois a natureza, no que 
concerne à ínteligência, não- dotou a 
todos igualmente, estabelecerão Uinl':L 
relativa gradação econômica entre os 
individues, sem que se írrogue à. so
ciedade culpa por êsse evento. 

No que estiver na ação do Estado, 
êste deve fazer para amenizar· o des
nível social. Mais seguro, eficiênte e 
justo que a simples e indiscriminaaa 
redistribuição da riqueza preconizad::~. 

por alguns, sem consideração pela ca
pacidade de cada um, é dar instrução 
a todos, fornecendo-lhes meios regú
lares para_ aproveitarem a tendênc5.a 
ou aptidão que possuam na escolha 
da profissão·- em que terão ensejo de 
adquirir, pelo trabalho, riqueza, con

. fôrto, alegria e felicidade, sem atritos 
ou subversões da ordem social em 
que vivemos. 

Os Constituintes de 46 devem· ter 
como lema: - facultar instrução -.. 
todos, sem que a condição econômica 
de alguns· constitua óbice ao aprimo
ramento da inteligência. 

Com a presente emenda visamos so
lucionar. o problema na gratUidade do 
ensino, de modo suave, isto é, sem 

. criar uma sobrecarga excessiva para 
o erário públi ... J. 

Sala d.as Sessões, 18 de Junho de 
1946. -Getulio Moura.- Epílogo de 
Campos. - Tavares d'Amaral. -
José Leomil. ,...- Carlos Pinto Filho. 
-Miguel Couto Filho. - Silvio Bas~ 
tos Tavares. - .Alfredo Neves. -
Mota Neto. -· José Varella. - Oscar 
Carneiro. - José Bonifacio. - Ly
curgo Leite Filho. - Deodoro Men
dQ1U}a. -.Erigido Tinóco. - Heitor 

. Collet. -João Botelho. -Pereira da 
Silva. ....:... Alvaro Maia. - Leopoldo 

-Péres • ...,..- Waldemar Pedrosa. - An
tenor Bogéa.. - l.ino . Machado. -
Adelmar Rocha. - Souza Leão. -
Abelardo Mata. - Eu.zebio Rocha. -
Manoel" Benicio Fontenelle . ..:... Melo 

Braga. - Arthur Fischer. - Eze
quiel S. Mendes. - Pedrosa Junior. 
- Leopoldo Neves. - Romeu José 
Fiori. -Leite Neto. - Walter Fran
co. - Fernandes Távom. - Nestor· 
Duarte - .José Augusto. - Janduh11 
Carneiro. - Aloysio de Castro. -
Altamirando Requião. - José Fon
tes Romero. - Galeno· Paranhos . .;_ 
Jarbas Maranhão. - Etel"liino Lins. 
- .Gercino de Pontes. - Ulysses 
Lins. - Raphael Cincurá. - H orado 
Lajer. - Manoel Novaes. - José 
Cândido Ferraz. -Antonio Maria de 
Rezende Corrêa. - Olyntho Fonseca. 
- Lahyr Tostes. - Bernardes Filho. 
- Paulo Fernandes. - Romão Jú- ·. 
nior. - Coelho Roàrigues. - Alen
car Araripe. -· Walfredo Gurgel. -
Oswaldo Lima. - Dioclécio· Duarte. 
-·Ferreira Lima. - Diógenes Maga
lhães. - Fernandes Telle_s. - Ger
cino de Pontes.· - Agostinho .nron- · 
teiro. - Barreto Pinto. - Fernando. 
Nóbrega. - João Agripino. - Ernani 
da Silva. - Café Filho. - Durval 
Lemos. - Ruy Santos. - Crepory 
Franco. - Hugo Carneiro. - Duque 
de Mesquita. - Wellington Brandão. 
- João Henrique. - Alfredo Sá. -
Levindo Coelho. - E rasto Gaertner. 
'- F. Flores. - Munhoz .da Rocha. 
- .José Gaudencio. _.. Dolor de An
drade. - Jalles Machado. - Medei
ros Neto. - Teixeira de Vasconcelos • 
-- Regis Pacheco. - Thomás Fontes. 
- Osorio Tuyuty. - Martiniano de 
Araujo. - Argemiro Fialho. - Ponr:e 
de Arruda. - Pedro Veraara. - He
rophilo Azrr-mbuja. - Sigefredo Pa.
checo. - Adalberto Ribeiro. - Mo
reira da Rocha. - Hamilton · No-
gueira. - Almeida Monte. - Arêa 
Leão. - Agricola Paes de Barros. -

~antas Junior. - Freitas Cavalcanti. 
-Lima Ceivalcanti. -Rui Palmeira. 
- João Mendes. ~ Mario Brant. -
Hermes Lima. - Guilherme Xavier. 
-'- Raul Pilla. - Jonas Correia·. 

Odilon Soares. Amaral 
Peixoto. Daniel - Faraco . . -
Aut·eliano Leite. - PZinio Barreto. -

· Gabriel Passos. - José l'.raria Lo
pes Cançado. - Jacy de Figuei
redo. - Vieira de Mello. - Luiz 
Barreto. - _AdP.TõaZ Silva. - Ro
gerio Vieira. - Roberto Gros$em'ba
cher. - Ham Jordan. - Otacilio 
Costa. -· Euclides Figueiredo. - Ro
meu Lourenção • 

N.O 1.359 

"O tra'bal:ho agrícola- será ob.1eto 
de regulamentacão especial no com
pet.ente Código Rural, em que se sten-
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derâ., quanto possível, o disposto nesta 
artigo", 

e, ccano conseqüência, acrescen-
~-se ao § 25 -

trabalhadores... urbanos 

xa·~a:_ pelo § 4.0 do .art. 121, da Consti
tmçao doe 16 de junho de 1934 que 
!determina: ' 

"O trabalho agrícola será ób
jéfu d:e ~regulamentação especial, 

. Justificação em que se atenderá quanto :pos-
A proibição dos tra•balhos de me- sível, ao disposto neste artigo". 

nores de 14 anos, salvo licença esne-
cial_ do j~ competente, e a equipa- A própria Consolidação d-as Leis 
raç.a.o de tôdas as categorias de traba- ido Trabalho incidiu no êrro de pre
Ihadores torna evidente o desconheci- ten~r !l"egular pura e simplesmente 
mento de matéria de direito social. o trabalho rural, IE'Stendendo suas 
. A~ socio~~gia estuda fundamenta~- disposições a essa atividade, sem fa
men:r,e. a v1a_a dos gr~pos p.umanos, _d1- __ zer antes as distinções peculiares 
ferenc1ando-t?S· Ass1m e que e~te :somente cabírv.eis · d:e'ntro do âmbito 
~a. sociol~~P;a urbana e uma. soc10lo- . do código Rural, :eujo ante-projeto 
g.ta rural tlplca, porqu~. cons1dera~s já foi entregue pe1a. comissão comne-
em globo, essas duas 1mensas mam- t - · ""· 
festações da atividade humana, a e~te. ao en~o Presl!d~nte da ~pu
ag!"icultura caracteriza a classe dos b~~a. ~ O ~esultado e qU!e a loe1 de 
homens. rurais, diferenciando-os da ~enas tcrrn::--se um quebra-ca.be~ de 
classe industrial ou dos homens de mterpretaçao, !dentro das empecr<sas 
viêla. urbana. rurais:; o tempo do t!rabal:ho, uma 

· {Perfeita sup;erfluimél!e em face dos 
Paul EL Landis, à pág. 71, de sua deGa.fios do ,sol e da chuva dos dias 

"Rural Life in Process••, anota que de v-e.n.to ·e de frio, enfim dos capri-_ 
"As nature environments makes ' chos da natUil"eza de que a lavoura 

its imprint on farm people just e a :p~uária são .escravcs; os pre-. 
as definite!y and permanently as ceitos sôbre .despedida, tomou-se ino
do the factory and the machine perante em <vi:sta da deficiência de 
on the urban work ey". . Tecursoo. finaooeiros dos rurícolas 

E essa observação, que é fruto de oem geral; o :próprio salário mínimo 
iL-ci_i.scutível e ~vidente pesquisa. socio- reduz-se a um sofisma da :pobreza de 
J.?g1ca, co;'lduzm 05 insuspeitos Pjti- -empregados e •empregadores e, final
run Sorokin and Carl c. Zimmerman mente, a. ·justiça paritá.ri.a do tra
à pá.g. 17 de "Principies <Xf rural-ur.: ba!ho rural, uma justiça operária ur"' 
ban sociology" à conclusão de que . bana imposta ~os habitantles do in-

h 
! tlerior, dispersos .e \sem assento nas 

"t e nature of agriculture is 
_, radically different from almost all . Junta;s de Conciliação e Julgamento 

ur-ban ocupations". dos àiss~dios trabalhista;,;. 

A mesma veTdade foi obédecida. Acresce que, iS-em pc.Ss~bilida.de de 
:peLa sábia Ingi:a terra que em plena manter ainda escrituração r-egul&· as 
guen;:~. 1e sob_ os . imi;>ibdoscs bom- franquias sociais ·OutoTgadas pelos 
blard!ews a1emaes, em data relativa- empregadores rurais em sua.S relações 
m-ente :recentle (1943), promulgou ti- individuais d!e trabalho, repousam 
1pica e e...<:pecializad'amente, sua cárta. muito mais sôbre a \SEriedade patro
rdo trabalhador rural ;.,.,.,.lês e en- oaJ do que no vigor d·as leis ·sociais, 

ÓS 
• _.., ' ;tre_ :n , o CClíilgT€iSSo Jurídico Nacio- enquanto os -cOIIltratos · co1etivoo de 

nal, realiz'ado em 1943, aprovou a te- i;rabalho 'l"ural, restaitos às fazendas 
se a:presentadia pelo Dr. Pr9.4lcisco e estãn.ci.aiS: e não aos sindicatos ru-

. Malta Cardoso, em nome do Institu- :rais, aind-a. inexistentes pràtioamente, 
to de Direito Social e da Sociedade illa:da tem de comum com os precei
Rural Brasileira, de que "o traba- tos sindicalistas da. Consolidação. E' 
lho agrícola oanstitui matéria do di- preclso, 'Eml matéria de-sociologia do 
xeito rural e, conseqüentemente, do dir-eito ou .da lei, como eni t.õd8.s as 
Código Rural:'. (Diãrio das see;ões, coisas, :disti!ngui:i: para compreender, 
!P,ág. 232). 'e, pa:r.tanto, par~ legislar. 

Não é de se .esquecer a lli;:ão da Sala. das Sel:5ões, -17 de junho de 
pu<iencia qUe n-este sentido foi dei- 194õ. - Joat[Uim A. ;Sampaüo Vidal. 
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N.0 1.360 
Ao § 29 do art. 164 

Redação do Projeto 
"Para proteção dos di!"eitós líquidos 

e certos, que não consistam n&. priva
ção da liberdade de ir e vir, concedel·
se-á mandado de segurança, seja qual 
fôr o responsável pela ilegalidade ou 
abuso do poder. Nos mesmos têrmos, · 
poder-se-á conceder mandado de se
gurança. contra ato de péssoas com 
funções de poder público, em virtude 

· de delegação ou concessão legais". 
Emenda 

:i) Diga-se: "seja qual . fôr a au
toridade responsável" e não como 
está. 

2) Acrescente-se na parte final, de
pois da palavra "legais", o seguinte: 
abem cOmo de particulares ou em
presas que desrespeitem a legislação 
trabalhista". · 

Justificação 

1) Toma-se necessário o err1prêgo 
da palavra "autoridaee" para afastar 
qualquer interpretação de qu~ a me
dida protege também os direitos vio
ladas por particulares. Foi or>.litida, 
aliás, uma emenda em ·tal sentido do 
deputado Milton de Campos, apro
vada nos debates da Grande Comissão 
Constitucional. 

2) Se bem achemos não deva o 
mandado de segurança abranger, de 
um .modo geral; os atos praticados. 
por particulares, o que lhe daria uma 
amplitude inexplicável e iria, mesmo, 

·tornar inúteis, por assim dizer, outras 
medidas juekiais, abrimos uma exce
ção para os desrespeitos à l~gislação 

trabalhista. E' claramente justo que 
se assegure aos trabalhadores o am-

"paro do recurso rápido que o inciso 
confere aos servidores públicos e aos 
das autarquias. Os abusos do poder 
econômico devem ser equiparados aos 
abusos do poder político. 

Sala das Sessões, em 18 de junho 
de 1946. Etelvino Lins. 

N. 0 1.361 
Acrescente-se: 
Art. 164, § 35 bis ~ A União, os Es

tados e Municípios, reservarão 2% de 
· suas rendas tributárias, . para a prote

ção da maternidaee e da infância. 
§ 1. 0 - Será criado na União, nos 

Estados e nos Municípios, um órgão 
autárquico, destihado a . receber as 
rendas e a superintender o serviço 
que trata êsse dispositivo. 

.Acrescente-se: 
Art. 164, § 24 - V - Nenhum me

nor poderá ser admitido ao trabalho, 
sem exame médico, oficial. 

Justificação 

Para justificar ;:stas emendas, o -seu 
autor ousa qhamar a atençoo da dou
ta Comissão Constitucional, para .o 
discurso que sob o tema pronunciou, 
em plenário, na Sessão de 19 do cor-
rente. . 
· Sals das Sessões, 18 de junho · de 

1946. - Pedrà Vergara.·- Luiz Mér
cio Teixeira. - HerophiZo Azamõuja. 

N. 0 1.362 

Ao àrt. 165, § 3.0 : 

Inclua-se no Tit. I, como a.T·t. 5. 0 , 

o § 3. 0 do- art. 165, com a seguin~ 
redaçãiJ: "0 Bra...<dl só decla.Tara 
guerra se não couber ou malogll"ar
se o · recurso ao ·arbitramento ou às 
instituições internacionais criadas 
para preservar s. paz; e não se em
penhará jamais em guerra. de con
quista, direta ou indiretamente, . por 
si ou em aliança com out:rà Nação." 

Justificação 

ll:sses princfpios fundamentais da. -
nossa politica internacional não po
dem ests.r relegados para o término 
da. Constituição, mas ·devem estar 
logo no seu frontispício. A redação 
da emenda é muito melhor do que a 
do Projeto, pois não repete "recor
rer" e "recurso" e mantém e atualiza, 
com síntese, a. fórmula, então perfeita 
do rurt. 4.0 da Constituição de 1934. 
lt desnecessário e pode ser restritivo 
dizer "os mais pacíficos sãiJ os re
gulados· por órgão internacional de 
segurança de que participe", pois 
é implícito que o uso de tais meios 
supõe a nossa filiação ao órgão in
terna.cional que os estabeleceu e dis
cinlina e falar em "órgão de segu
rança" é excluir a Côrte de Arbitra
gem, ou Côrte de Justiça Internacio
nal, etc. . .. A fórmula proposta, "ins
tituições internacior.ais criaüas para 
preservar a paz" é ma.nifest2mente 
preferível. . · 
' Consta da prope>sta. do Insti-tuto da 

Ordem dos Advogados Brasileiros 
quanto aí está dito e com o· que es~u 
de acôrdo. . . · 

Sala das Sessões, 18 de junbo de 
1946. - Adroalào Costa. - Mano~ 
Duarte. .-
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N. (} 1.363 

Suprima...:se o art, 166. 

Ju.Stijicação 

Será feita no pl€oário. 
Sala das SeSsões, 18 de 

194c6. - Adr.oaldo. Costa. 
Duarte. 

N. 0 1.364 

Emenda .ao art. 176. 

junho de 
- Manoel 

Redija-se: "É vedada a acumula
ção de quaisquer cargos públicos; ex
ceto os de magistério que puderem 
ser exercidos juntamente com ou:tr.o 
de magistério ou com. oSJrgo técnico 
ou ·cientifico, havendo compatibili
dade de horários." -

Justificação 

É a que foi apresentada pelo Sin
õ.icato dos Estabelecimentos de En
sino Secundário e Primário do R~o 

de Janeiro, em data de 14 do cor
rente. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Adroaldo Costa. - Manoel 
Nogueira. Hamilton Nogueira. 

N,• 1.365 

Ao art. 176: ' 
Suprima-se desde a palavra "ex

ceto" até "horário". 

Jusiificaçiio 

Não é sob nenhum aspecto, aplaudível 
o que se estsl>elece na parte que pre
rend:emos SU})rimir do dispositivo in
dicado. 

Tão velhs. é do nosso Direito 
Constitucional a proibição da ~cu
mul,a.ção de. cargos públkos, quantos 

· sãq os .rneics que se têm busc:ulo 
:para burlar o salutar principio ve
datório. A Carta de 1934 vedava essa 
:acumulação numa regra. geral, como 
já o faziam diversas l-eis federais 
baixadas pelo Govêrno Provisório 
:fustalado no País em 1930. A des
peito russo, em verdade enx~meavam 

. :as acumulações, Por tõda parte, 
eXistia!ll_ cidadãos que eram titulares 
dê três, quatro, cinco e até mais 
em;pregos públicos. Na Bahia, por 
é*emplo, houve quem realizasse o 
llllla.gre de -respon'Ci~T por sete em
pregos públicos para os quais cbtt
vera. investidura, por nomeaçoo do 
Govêrno do Estado, outros por no
meação d-o Govêrno Fedexal. A êssc 
<lÕnterrâneo detentor do com da ubi
Qüidade chamava o povo, caro acerto; 

o "home::n dos sete instrw."llentos", 
como era natural, êsse f.eliza.rdo des
pertou invejas entre os seus colegas 
de profissão, e os invejosos, que nã<>
sl'ro poucos neste mundo, fizeram a 
sua ofensiva oara ccnquista de mais 
empregos, sób a alegação de que, 
para cargos técnicos, nã.o prevalecia 
a :reg:;-a proibitiva da Constituiçã.o e 
das leis, e, apoía.dos nos precedentes, 
dentro em pouco tempo, o que se 
verificava era que, só por exceção, 
mé'Clioos ou · baoehareis não exerc1am 
dois, três e mais empregos. 

E assim era por tôda parte. 
Só depois de advento da Carta de 

1937, que varreu do seu texto a ex
ceção agora adotada pela douta Co-· 
missão elabOl'adora do projeto, -. 
foi que desapar~ceram, totalmente,. 
as acumulações. São passados nada 
menos de nove anos depois que elas 
se extinguiram. Hoje, ninguém mais 
cvJda ou ambiciona mais de um em
prêgo. E é preciso que assim con
tbui, rr:Jrque razoável se torna dis
tnb\liJr os cargos por mainr número,. 
certo que muitos são os capaz<$, os 
competentes, os especializg,:tos que se 
vão espalhando pelos quatro cantos 
d:O Pais. · , 

Cancelemos, portanto, a exceção· 
aberta no projeto, )}ara que não vol
vamos àqueles velhos tempos das 
odiosss acumulações. 

·Sal::. das Sessões, em 8 de jru1.."1.0' 
de 1945. - Aloísio àe Castro. 

N.0 1.366 

Ao ari;. 17'7:, ;parágrafo Ú-'1ico. 
w..mja-se: 
"O ma.gistério supenor cccstituirã, 

carreira, cujo pro:vimento se f.ará de 
acê·rdo com o que a lei determinar". 

Jl{_stijicação 

E' a 01.Íe foi amesent:ada pelo Sin
dicato dos Estab-elecimentos de Ensi
no Segundá.:rio e .Primário do Rio de 
Janeiro, em data de 14 do em-rente, 
na •e:li."J))Eiçáo inclusa, .a. qual, • por 
isso fica fazendo ,parte inte·grante 
d$sa enlenda e das ofe1·ecidas aos 
a.rtigos 4.0 XV e XVI. 164. § 31 e 176. 

Sal:!. das Sessões, 18 de junho de 
194$. - Adroaldo Costa. - Manuel 
Duarlte. - Hamilton Nogueira. 

O Sindicato Idos Estiabelecimentos 
d:e Ensino Seeundário e Primário dv' 
Rio dle Janeiro e a Associação doo. 
Estal:ielecimentos de Ensino Com-er
cial, ;reconhecem que a estrut\ll"a du 
ante;p-rojeto de Constituição é um 
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instrumento que· .ateíSta o equilíbrio 
e o senso democráttco ide seus auto
res. 

Em mabéria de educacão, examina
de;; todos ·CIS t:;XitOS que Se referem ao 
a~~1111to, pedem vemia os signatários, 
para ..ssugerir, como .emenda, o se
gui.ntte: ~ ! 

I - Os ir..cisos XV e XVI d01 artigo 
4.0 sejam fundidos ·em U:zn só, com a 
seguintJe Tedaçã:o: "Diretrizes nacio
nais àa educação e mtodos os seus 
graus -e l"amc.s". · 

II - Os parágrafos 31 do artigo 
164 ;passe a ser !l'·ed1gido como segue: 
.,A eà:Uc/3.ÇáO do.s tfilhos e O prinii:iro 
dle~er e rureito -natural dois pais; o 
Esta:d!o >e'Xierc!erá ação ISUJPletiva, de 
modo a ipossibilitar igual oportuni.d'a
de de educação -a todoiS". 

m - o a:rtigo 175 receba um 
aCiéscimo no sentido de noSsibili.tar 
a acumulfação de cargos de magisté
rio -ofkial. 

Sugerimoo a. re<:iação ·seguinte: P...r
tigo 176 - .E' 'V'edada a acumul.ação 
<l:e quaisquex cargc!S !Públicos, <exceto 
os doe magilstério que puderem ser 
exea-ci<l'os juntam:entJe com outro de 
nla,<>istJério ou ccmt cargo técnico· cu 
ci-ent:í!fico, ha:v:endo compat'i.bili&ãe 
de horáiric.s. 

IV - 0 § único do artigo 177 me-
1ho.r ·atenderia. à realidade do ensino 
no BrasiL se ru:sim fêG:se redigido:-. 
"0 magistério sua>Erior constituirã 
carreira cujo provimento l:.e fará de 
acêl."Uo com o que fôr determinada 
em lei". 

Justijicagão 

a)' Qllll.nto a-os iincisoss XV e XVI 
do .artigo 4.0 , parece às instituições, 
siglnaM.rias do :pr-esente documento, 
doutrina pacifica aquela que conside
re a União como re<s1ponsável .pelo 
planejamento .geral ide ensino em 
todos cts seus. graus e iramos. · 

A multi!PJ.i.cidalde de <dh"etiZes :Po- · 
deria • comprometer até mesmo a uni~ 
õa<ie naci-onal. 

b) Quanto ao direito de a fami-
1ia ministrar a educação e prmcipic; 
aümitlidas IPOr tôdaG as nações de
mOOrá.ticas; ao Estado, no entanto, 
compete o· àdreito d~ exercer, nesse 

·sentido, ação supletiva. E é couve-
..., nientle que o Pii'tPlio Estado r~eiVe 

-paYa 'Si essa prerrogativa de Guprir 
a ação ed.UI'..ativa da f~a: 

1 - iPfara que se P..áo incenffive o 
ccmodismo de .alguns que· <procuram 
eximir-'Se do.s deveres que lh~s e.stão 
afetos; . 

2.0 -- Para que se :respeite, .àleSde 
que é supleti'V'a a ação Ido Estado o 
direito l!latural dos pais de interfe
rirem :r.a <formação mo-:ral e intelec
tual de seus filhos; · 

3.0 - ::E também,· porque CCIIlVém 
•evitar .aue em ICi.rcunstâncias €'..."fPeci
ais. por !fôrÇa .àle influências. estra
n..l-J.as, se iPDSSa vir a- impregnar a. 
ação da oec...cola. de quaisquer matizes 
de totalitarismo .ou estatismo exage
rado . 

c). Não sendo assuntO' que· dire.ta-
mente se relacione com suas ativida
de•.&, am-eci.i tlam os signatários do 
pre'sente documento, :soe:r Ide seu dever 
trazer su.a contribuiçã-o· para que não 
se. tr-es.trinjam a:s: :possibilidades rela
tivas ao ma:gis:bério oficial. A pro
vtdência tomar-se-á estimulo à pre
pacr-:açáO' ,pelas -instituições dos várioo 
graus d.e >l:l!l•sino. 

A · de~Saeumulação d'e cargos do ma-. 
gistério foi, com sua-s conseqüê:ru:ias 
.desagtradá:veis, afetar fundamente o 
aparelhamento educacional do PaíS 
diminuin'io o interêsse daquêlés pro
f.el<~ôtl.;S !CuJas qus1i.d!ade:s: especiais 
os haviam recom-endado :para as fun
ções que exerciam. Tudo quanto se 
fiZêr J)a·Ta aumentar a l.',tração de 
valores para o magi3tério é· benefício 
ao iP'ais que tem.· .infelizmente. ca.
rência de el.emE~ntos de e<5col, na. .... 
quantida.d:e de que n~cessita. 

d) Por vá..-rfus veze-s as il'.stituições 
que rs-:presentam o enstno :particula:!' 
no Brasil, tem :prcclamado a necessi
dade de -se aumentar .de muito a rêde 
das -escolas· oficiais. O \Sistema d.ie lp'ro
<Vimelilto <:tos cargds d>e nível secun
dl!itio, se retida a prccessualística d<as 
inve!t'.ldurras do ensino ~erior . cor
:respon:d·erá a uma complicação buro
crática <tle poUOO\s :resultados· prâ.ti
coo-. 

Desde que 1existeom cursQIS es:peci.ais 
de fonnls.çao de prC!fessôres secundá
tios (o que não ocorre com o ensinD 

• universitário) e que já existem vej;e
.tanos mest:lrles ganntidos :com o re
.g'i;E<tlro de<f:im.itivo no J!..!inistério da. 
Eà:ucação, :pa;rece mais recomendá
vel a amplificação dOs métodos . de 
investidura nos cM"gos· iniCta.is para. ; 
.prOI.fessôres secu.ndá.rioo. POT ~. 
.sugerem. a. omissão de quaisquer exi-
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gêru;ias especüicas ;para êl.:;s.-c nível 
desde .que 'a lei ordb:tária cuiWlrá d<>s 
casos ~eciai:s. 

Essa simplific'a.ção p:!:Ôpoota impli
cattá em maiores oponunidades pa;ra 
todos quantos se :diplomarem !PCJil' Fa

. culdlade d.e FilOGO'fia. 
Rio de Janeiro, 14 de junho de 

194$. - Fra71)C.i.sco da Gama Lima 
Filho e .outros·. 

N. 0 1.367 
Ao art. ·189: 
Inclua-se no Título I, como art. 4.0 , 

o art .• 189, com a seguinte redaçãó: 
"A bandeira, o híno, o sêlo e as 

a:rm.as nacionais, são de uso obriga
tório que a lei regulará". 

Justificação 

E' a forma proposta pelo Instituto 
da Ordem dos Advogados Brasileiros, 
que, assim, a justifica: 

"E' inadmissível relegar para um 
dos últimos artigos da Constituição a 
bandeira e os demais símbolos na.cio
nais que devem estar logo no ink:io 
.da Lei Fundam~mtal. A forma pro
posta caracteriza, ainda melhor, o uso 
obrigatório de tais símbolos". 

Sala das Sessões, 18 de Junho de 
1946. - Adroaldo Costa. 

N. 0 1.368. 

Acrescente-se ao artigo i:89 o se-
guinte parágrafo único: . 

"0 disposto no artigo não impede 
<me os Estados e Municípios possuam 
também as suas bandeiras, brazões, 
lúnos, selos e armas peculiares". 

Justificação 

A abolição das bandeiras, brazões e 
armas dos Estados, levada a efeito 
pela ditadura, foi um êrro. A exis
tência dessas insígnias nunca preju
diéou a. unidade nacional. Servem 
elas, ao contrário,. pa.xa reforçá-la. pois 
que o regionalism-o, que procuram 
traduzir, é um amor mais vivo ao 
torrão nacional. O bairrismo, por 
exemplo, do Estado de São ·Paulo, de 
que tanto se fal::., só tem concorrido 
para o engrandecimento da Pátria. 
Nos tempos· coloniais ninguem con':ri.
buiu maiS que o paulista para o en
trelaçamento dos laços nacionais e. 
depois da. Independência, nenhum 
Estado se tem revelado mais sensível 

- que ·o de São Paulo· aos sofrimentos 
dos. outros Estados da Froeração. · 
Com todo o· seu. bairrismo São Paulo 
tem sido tão brasileiro como o mais 
brasileiro de todos cs Estados do 
:Brasll. 

Para que bem amemos a grande 
Pátria. a que pertencemos, aprendamos 
a bem amar o recanto onde nasce
mos ou vivemos. - Plinio Barreto. 
- Aureliano Leite. - Toledo Piza. 
- Fernando Nóbrega. - José Boni-
jácio. - Ataliba Nogueira. - Alves 
Linhares. - Lino Machado. - Altino 
Arantes. - Souza Leão. - Lahyr 
Tostes.· - Sampaio Vidal. - Jacv 
de Figueiredo. - Gabriel PO,Ssos. -
Flores da Cunha. - Jalles Macha
do. - Deodoro Mendonca. - José 
Maria Lopes Cançado. ~- Euclides 
Figueireà..o. - José Jt'lonteiro de Cas
tro. - .[_ósé Augusto. - Adelmar 
Rocha. - Lycurgo Leite. - Paulo 
Sa.rasate. - Romeu · Lourenção. -· 
Cajé Filho. - Jurandir Pires. -
Milton_ Campos. - Paulo Nogueira. 

Mario Masagão. ~ Gilberto 
Freyre. 

N. 0 1.369 

No Ca·pítulo referente aos Funcio
nários Públicos ou nas Disposicões 
Transitórias: -

Art. . . . Os atuais servidores pú
bllcos da União, dos Estados e dos Mu
nicípios que contem, pelo menos, dez 
(10) anos de serviços prestados, em. 
qualquer caso, bem como os que se 
acham no exercício de funções per
manentes, sob regime de contrato, por 
efeito de concurso, serão automàtica
mente efetivados, na data da promul
gaçáo da presente Carta Constitucio-
nal. · 

Art.:.. As provas comprobatól."jas 
do tempo de serviço, ou de concurso, 
serão apresentadas aos poderes com
petentes peles Chefes de Repartiçõ~s 
a que pertençam os interessados, no 
prazo máximo de trinta (30) dias. -
Osorio Tuyuty. - Lino Machado. -
Jurandir Pires. - Thomás Fontes. 
- Severiano Nunes. - Munhoz da 
Rocha. -· Dantas Junior. - Eucli
des Figueiredo., e :X>r entender tam
bém que os membros do magistério, · 
mesmo que não hajam feito concurso 
mas que tenham dez anos de exercí--
cio nos seus cargos devem ser efetiv-a
dos. - Edgard de Arruda. - Pedro 
Vergara. - Arthur Fischer. - Epí
logo de Campos. - Plinio Lemos. -
Adalberto Lima. -João Agripino. -
Fernando Nóbrega.,- José Gauden- . 
cio. - Plinio Pompeu. - Aqostinh.o 
Montei/o. Egberto Pinto. 
Vergniaud Wanderley. ..;.... .Tavares 
d'AmaraZ. -· Aureliano Leite. 
Pau!o Nogueira Filho. - Toledo Pizà. · 
-Magalhães Pinto. -Campos Ver
gal. 
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N. 0 1.370 
A matéria tôda sôbre o estado de 

sitio deve pa.Ssar para o título V, onde 
constituirá o Capitulo IV. 

Justificação 
. As disposições do estado de sítio 

restringem os direitos fundamentais; 
~í. portanto, devem figurar. 

Sala das Sessões, 18 de Junho de 
1946; - Pedro Vergara. - Herophilo 
Azambuja. 

N. 0 1.371 

Art. 157, I- "São também inelegí
veis: Para presidente e vice-presiden
te da República: 

a) o presidente eleito para o período 
imediatamente anterior e o vice-pre
sidente que lhe tenha sucedido ou que, 
2.té seis meses antes do pleito, o haja 
substituído". · 

Modifique-se: 
"O presidente q.te tenha exercido o 

mandato durante um ano pelo menos, 
a contar éLa sua eleição e o vice-presi
dente que lhe tenha sucedido, ou que, 
até seis'meses ~tntes do pleito o substi
tua". 

Justificação 
Dizendo o projeto que o presidente 

eleito não pode ser re-eleito para o 
período seguinte, criará uma situação 
injusta e sem base nas razões que di
taram o texto. Suponha-se que o pre-

. sidente eleito renuncie antes de to
mar posse. :f:sse mandatário, que· só 
:foi eleito, não exerceu .o mandato, por 
um segundo, que fôsse, - quer dizer 
- não praticou um ato de govêrno e, 
portanto, não exerceu a menor in
fluência como chefe de Estado. Por 
que, então, não poderá ser reeleito, 
para o período seguinte? 

Sala dE>-S Sessões, 18 de JUI".ho ele 
!946. -Pedro Vergara. -Luiz lr:!er
e'.o Teixeira. ·--Adr:!aldo Costcz. 

N.0 1.372 
Art. 182, § 2.0 , m ·"Busca e apreen-

são em domicilio. " · 
Suprima-se o restritivo "em domi

cilio" 
Justificação 

Se a busca e apreensão só se -oode 
:r-ealizar em domicilio, não pode· ser 
levada a efeito nas fábricas ou depó
sitos de qualquer espécie. Como, en
tão, apreender o material bélico ou 
explosivo que ai se encontre? Como, 

. também, agir contra os açaJ;llbarca":' 

dores, altistas e agentes do câmbio 
negro? . . 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Pedro Vergara:· - Herophilo 
Azambuja. - Eloi Rocha. -Manuel 
Duarte. 

N. 0 11.373 

_-\!o § 6. o da. 111. o lli .do ail:tigo 182, 
depois de-... ·e tios magistrados. da jus-
tiçia leleito'ral, :azr<esdõnte-se: · 
. "Os membrós do Ministério Pú-
1llico". 

Justificação- · 
: . .As ,ga.ran'tia:s d!adas a'à's magistra
<l'cls ôJe'l."em. ser extendida:s 'aos ·mem
bros .do Minis'bé<.rio Públioo, :pca:qul€ 
este !Como aquel'e-.s devem ficar -a sal;, 
-vo das rest-rições imp:ostas pelo 1est;a... 
do• :à!e- sitio, unia vez que, :par'a o bom 
d~sempenho: 1cJie •sua:s ã;rduas fU!Ilçóes, 
muitas vezes mais espinhosas do que 

· ·a:s dm magist\rados, precisam das ga- . 
;ra.ntãas cO'!lStitUlcionais. 

Sala das S'essões, 18 de jurn.h~ d'e 
·l!M:S. - B1ijgi:.dtJ Ti7Wcio. Heitor 
oazr~t. · · 

.. N.0 1.374 

Acrescente-se ao art-. 176. 
"§ 1.0 Não é vedada a acumulação 

de cargos aos serventuários de _justiça 
do fnterior dos Estados que nao pe_!'
cebem vencimento ou remun~çao 

dos cofres estaduais, podendo desem
-penhar qualquer outra função públi~, 
d~s<ie que de confiança ou em comts
são, na esféra municipal. 

§ 2.o Para efeito do § 1.0, enten
dem-se como serventuário!? de j'!lstiça 
os Avaliadores, Contadores, Partidores. 
e Oficiais de Justiça. " 

Justificação 
É precária a situação que atravessam 

os serventt..'!fu'ios de justiça do intertor 
dos Estados brasileiros, adstritos, como 
re acham, ao vetustó regime de custas, 
ai vig-orante, por via de. regras.' 
~es servidores públicos arrastam 

uma vida de dificuldades, pois, não 
g.anham, sequer, para sua manuten- · 
ção, se não cbstante os deveres e 
responsabilidades dnerenres àis fun-
ções que . exercem; . . . 

Cabe, pois ao podeF público. facili-. 
'tar-lhes os meios indispensâve1S,. para. 
que possam viver dignamente e, digna
mente, desempenhar suas atribuições 
cotidianas. · . . 

Sela das Sessões. 18 .de junho de 
· 194:6. - Pedro <Vergdra: - Gas'to7l 

Englert. -.Ernesto Dorneles. :-. 
MerciO Teixeira. - Teodomiro Fon-
seca. · 
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I. N.0 1.375 

. Aditiva 

Onde convier: . 
Art. "E'. facultado à União e ll.OS 

Estados celebrar acôrdos pa;ra a me
lhor coordenação e desenvolvimento 
dos respectivos serviços, e, espe~J.al

mente, para a uniformização de l-e1s, 
regras ou praticas, arrecadação .de 
-impostos, prevenção e repressão da 
crfm;i:lalidade e :r>e:rmuta de -mfor:m.a
ções." 

Justificativa 
' 

E' o correspondente ao art. 9.0 da 
Constituição de 1934. 

Justificarei da tribuna a sua r.:.do-
ção. · 

Ss.la das Sessões 18 de junl1o de 
1949. Toledo Piza.. 

N.0 1.376 

-Acrescente-se, onde couber: 
"A lei ordinária assegurará a !g-:.tal-

1lade de direitos, entre os filhos na1<1- · 
rais, espúrios ou não, e os legítimos, 
inclusive para efeito de recon.'leci:nen
to, não podendo, porém, os primeiros 
residirem no lar pa.terno sem anuên
cia dos últimos e da mãe dest-es. 

Justificativa 

A presente emenda, suprindo lamen
táv.el 18.cuna do projeto em debate, 
viS2 manter e assegurar U..."lla das mais 

·valiosas conouistas · do nosso ct:r;;;ito, 
nos últimos- tempos, concedendo-ll.le 
a garantia e a intangibilidade cons
tituci9nal contra os riscos de sempre 
possíveis revogações que ameaçam e 
salteiam as leis ordinárias má.x:tne 
.quando elas conspiram, às claras ou as 
ocultas, em ronda macabra, os int.e
resses inconfessáveis e· os pro.::onc~i

tos sem entranhas. Refirimo-nos à 
jgualdade juridica entre os filhos na
turais, espúrios, inclusive, e os _legí
timos, e à possibilida-de, irrest.rita, do 
Ieconhecimento -dos primeiros. previs
ta na c'arta constitucional de 37 e 
Jllenainente definida em lei pcsterior, 
que constitui. sem dúvida., um dos 
mais elevados padrões de glória de •· 
:nvs,so. direi to. · 

O silêncio e o retraimento do pró
ximo têxto constitucional, como que 
cevi<ieneiando escrúpulo. indecisão ou 
:reoeio em enfrentar a delicada ques

. tãO, bem poderia ser alarmante prog
nóstico de vergonso retrocesso de 
-nossa legislação, que recuaria séculos, 
.situando-se, em atraso, iniquidade ~ 

barbaria, abaixo da codificação fili-
pina... · 

f: indL<cutivel a procedência :ia. tese 
ju..'"idica, que se en-cerra na emenda. 
oue vem reparar uma das iniq:.lidades 
ê erros monstruosos do nosso Cód\g9 
Civil, incluído em seu bojo pelo esp1-
rito brilhante mas reacionário d-e An
drade Figu€ira e outros de igual ori
entação filosófica e política. Clõv'i..s Bc
vilaqua, com sua incontestável autor:i
da,de eui~ural e moral, de espil·iw 
erudito, liberal e reto, e que em seu· 
projeto, inclusive no Revisto, aceü.a
va o reconhe-Cimento dos espíu:ios, 
ferreteou com palavras de fogo, Yi
brarites de lógica e revolta, o di.s.pR-u
tério do artigo 358 do Código C!Vil, 
que par-ece ameaçado de ressuscitar 
para vergonha nossa: 

"Mas a proibição de recon.heczr os.
espúrios não se justifica perani.e :.. 
razão e o moral (de nossa p~rte, 

a.crescentariamos: - e o dir-eito). A 
falta é cometida pelos pais e a d~

sonra recai sôbre os filhos, que em 
nada .concorreram para ela. A máig
nid.ade está no fato de incesto e df) 
adultério, e a lei procede como se el5. 
estivesse nos frutos infelizes de;;sas 
uniões condenadas". (Apud "Có'iigo 
Comentado, II vol., 2.0 ediço, 9gs. 
321) . A seguir Clóvis repete as pala
vras de E. Cimbali": 

"Estranha, em verdade, a lógica 
des'ta sociedade e a justiça desses Je"' 
gisladores, que com impudente cinis
mo, subvertem, por completo, eis mais. 
sagrados princípios da .-espons;tbilida
de humana, fazendo de réu a vitima. e 
da. vitima o réu, condenado a ~iar, 
inexorávelmênte, a pena de ucl' cd
me que não cometeu: patr·e nostri p.::~
caverunt, et nos pccata eorum por
tmnus (Apud "Nuova · fase del dirit
to civile", n.0 114-131). 

A mingua de argumento mais con-
sistenté, cóstu..-nam os defensores dA 
proibição do reconhecimento dos espú.
:ios avançar que êste, sôbre ser imo
ral iria contribuir grandemente pi>.!'a. 
o estímulo e o aumento das manceb1as 
adulterinas em que as mulheres levi
anas e in~scrupulosas, não hesita
riam em entregar-se a hom.ens c.J.Sa
dos, mormeZ>te de farta pecúnia, cer
tas que a lei ampararia. . os frutos ds.a 
suas .uniões ilícitas, com apreciável pro
veito monetário 'para si e para os fi
lhos ... 

Essa dialética, sõbre ser frágil em si, 
pois, um mero inconveniente não jus
tüicaria nunca uma iniquidade, ma
Xime se atentarmos que nii.o haver~ 

nunca lei 100% perfeita, pela prt.!)rla. 
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contingência da precaridade humana, 
em verdade, bem analisada, é a':>enss 
a face. oposta de uma fortissinú. ra
zão moralizadora. em favor do reco
nhecimento dos espúrios. . 

Na r~alidade, o que ocorre é que os
homens casados, em face da possibüi
àa.àe, JX:r si ou pelos seus herdeiros, 
serem chamados a juízo, com inevi
i;ã.vel publicidW.e e escândalo, e sério 
atentado à sua economia, para teco
nhecimento de filhos havidos clandes- · 
tinamente, fora do matrimônio, que 
tanto cuidaram. em ocultar - embora 
por interêsse e cálculo, passarão a. ser 
mais moralizados e mais precavidos em 
suas excursões for ado táLamo · con
.fügd. 

Quanto à .última párte da emen<la, 
corresponde ela, com pequena. mod1-
ficará na redação, ao final do arti
go correspondente do ante-projeto do · 
Instituto da Ordem dos Advogados, 
alterações essa. principalmente con
sistente em se ter julgado também 
necessária, para a. residência dos fi
lhos reconhecidos na. casa paterna o 
consentimento dos .legítimos, além. da 
anuência da mãe dêstes. Em verda
de, sem, essa conoordã.n,cia d<ls filhos 
do matrimônio a. convivre, debáix odo 
mesmo teto. dos seus irmãos reconhe
cidos, poderia ser c~tus:as constantes e 
insanáveis de sérios conflito domés
ticos. 

A aprovação da emenda impõe-se 
a bem dos Piróprios foros da nossa 
cultura jurídica e da nossa politk3. 
social. · · 

S.a da$ Sessões da AssemlJ!éia 
Con'Stitui!llte, em 17 de jur.ho de 1946. 
Lameira Bitencourt · Magalh6..es 
Barata - Alvaro ·AãoZpho - João 
Botelho· -Duarte de Oliveira. 

N. 0 1.377 ~· 

. Acresc•en•te-'se, onde c'onvier: 
".A. oionguém é dado ocultar ou so

rleg'ar .bens doe utilicra:de s'odal, cem 
•espeoci:alidai::l:e os destinal::lQ'.:; à ali- · 
\Illentação, habitação, v-estiário e 

· e· tran51J'orte, \SOb pena ld!e ·r~iponsa
biMade criminal, qu!e a lei ordiná
ria definirá". 

Justificação 

· A demonstro..ção vi:va, ip'alpitante. 
cor.JCreta, od'a tproced.ê'ncia e neCiessi-

. dalde · da emen'lia ora en<::amilnhada, 
que IV'ae a·o en.cointiro da solução :pre
m-en:t1e doa própiria questãloo sei:ial, ·em 
seus aspectos mais inStantes, está n.a 

ltr'aV:.e. e dielic'a;da s~tll:ação, dle crise, 
penu.na e oen.ctar·ecunento d:e tudo · 
que o Pais atrav~sa. mémOS po1r cul: 
pa 'ê.OOS ogcvêmos que do aparelha
m'P..nto legal, f•albo. fraco: e obsoleto, 
de qU!e d'iJS.põem na. luta, desigual, 
contra 'a; g'anãncfa, a. 'mlpid!ez e o 
a;çamba•rcamento-. 
. Gê'neros de primeira n'eCessidadê 
ocultas ou negados, casas ou •a.parta
mentos fecbiadC's, tecidos clallldesti
nam~ 'armazenadas, ônibus reti
~rad'OI.S dolosamente da c:ilrculaçáo, são 
lfaJtos diàriamente co:nsta..iladoo com1> 
manol:Jras vá'ri.·as em lbúsca. de alta 
de :preçOs, :e ttazend'o se!ll!I)Il"e como 
conseqüência imeodiata o sofrimento 
da. população, o prejuízo coletivo, a 
inquietu~e ~;'Ocial, a. revolta d-OIS mais 
<po>b:'es, a luta da& ~llas•ses e o · ~i'e:s
!p;restígio da auto'liQ)a.de, a quem sem
rp:re, com 'OU ·s-em razãJo, se imputa :a 
responsabilidade Ide tod{)s os males, 
\enquanto~ os !Seus autores reais se 
ccmprazem e niam.ealhar fortunas ar
gama.OOa&\S com as maldições e as 
anisérias alheias. 
· Long,e, muito J'onge, pa'J:"a sempre 
longe, td:e qualqu-ei c<mtacto ou aJp:r'o
.xlmalçã'O' nOOs\3. com o comunismo, em 
su.a<s idéias, seu.s {Pl"ooe'SS·os •e suas fi~ 
na'lidaõ!es. MaiS, o lj!..to é que õençuan
to nã.o se der .à :p:r'opriedad!e o verda
deiro s<entid:O social qu:e ela deve 'ter, 
enquanto •ela continuar a sex a mu
l'ail.ha. intrans:ponfvel do ·egotsmo in· 
!Õ!ividual, ·enqua.nto se :prestlaa.- a s·e;a:
(Vir de pretexto •e caq:~a !I)ara .tôda 
ia sc'rte d!e 'atentados contra a eco
nomia pública; ·e •o inteirésse cole.tivo, 
•enquanto se oonstituir o manto de 
Tanif do éomerciante desonesto e 
do ~roprietário insaciável, €;nquantoo 
rn.ã.o ISe tCI!'n·ar, por \fôrÇa d:o próprio 
im,peorativo da !ei - ·e :paa-a. melhor 
ga.I'!antia, da Lei das Leis, da Lei
Mille, na. - expressão feliz de Rul, 
"a funçãc ~IO'Oial do detendor da· Ti• 
ques::~, ", r.-a clãs.sica definição, ela se-· 
1rá 'sempre ·a descUl!Pa, o subterfúgio, 
a chicana em que :proicurarão guari
da os grandes criminoso·s que para 
·pr·O'';~<:ito·· e elU'iqU;ecimento :próprto 
nã'O llesita:m em !azea:- ·SJ existência 
da socied!adle ICadia. vez mais difícil 
e agita.dia, num clima de penúria, 
mal •estar e c:fesa55~ego gerais, numa. 
de'S1l'l"oporc'ionad'a: elevação dos in.di~ 
c:es ldle wid'a que em ·alguns setores, 
dentro <!e curto perfodo, chegaram s. 
um aurn:entto d•e <:êroa de 200%. 

' 
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· lJ:ntpóe-<>e, qx>is, urgente:.-ma.s c:rit-e
J.i.os,a revisão das velh:as. fórmulas da 
propriedade, que, nas condições atu
eis d3l sociedad!e, não pod:e mais CO!!}
tinUlalr no e:ita.-emado conceito rema· 
no do "jus utendi, fruendi 1et abu
d:enti". Vêm, cert.ll-mente, a pêlo 
aqui as palavras magistrais de Pietro 
Cogliolo, tanto mais oportunas e auto
i!.izadlas quanto é certo qUe foram es
critas ainda nos primeiros anos do sé
culo: 

"Ter um conceito individualista de. 
prdpriedade não é já hoj'é" seriamen
te possível. Nesta instituição a parte 
social tem um:a grande importância . 
e ~re;presenta o EstJado. O Estado, 
com eflei to, considerado eomo siste
nm: de ifôrça\s tend.'o pO'r escopo o 
tjem. ·estJar da sO'Ciedade politioamen-

- te coru;ti.tuida, dteve limitar ,a ação 
ação individual, dirigi-la e auxiliá-la. 
ASsim como ~edir a liberoade d-a 
igu:Lorâln.clw iplr'omu'l.gam.do uma lei s& 
bre a o:brigatotiedMl'e da instruçãc, 
a:vooa!r a si a ld.ef~a d'O 1lenitório na· 
tiOIDJai, c·oordenai e regula'!' tôda.s as . 
ta'tiividaJd!es . individu31is, assUililind:o 

- alllé a obrigação de cuiõ!ar na higiene 
pública. Assim pode também pôr li
mites à propriedade individual, esta
oelecer :UOO'IIllas quanto ao modo de 
a. transmitir, intervir no modo d~ 

Puitivar a terra: ...ou c01rtatr o:s bos· 
ques, .ou seja impeilin ·que o li:vre 
cur.so dplSI interês~es i1ljcV!viduais (que 
m:em sempre produzem a famosa har· 
mania dle Bastiat) seja nlOdvo ao im· 
teréis'3ie sociàz. :lllStes conceitos, que as 
:teorias m3i.s modemaJS a'Cieitam, têm-

, nos os poyos 'laplic'aÕIO'. O Esta.do tem 
~Das nações civiliz;adlas certo número 
dle funções que a ciência do direito 
público à.'€ve ·aceita.r, paTa induzir a 
niSJtureza dêsse Estado. conseguinte. 
~t:f os ,zmn~es c'L prop~rfude pri
I!Xtd:'a njá.scem do· tato · mais géJ"a,l a;os 
2ifm!.{!fes qu;e la socf)edade opõe a t-ô
if.as. as cu;óe:$ do ·i'lldivídup. Qu:a.i>s ib3-
~~rom 5<!1l" êsséts limitles, não o diz o di· 
!rei to. Su:rjém dl!l.S 11lece,sstda.&es mo
mis e 'econ:[Jmii:as do pdvo, fundam~ 
Sei em cr:i:téri!os àe oportuni.da.de po-· 
iíti.cla e .de pT'l.Wie17Ze g<Jvêroo. O di
Tdto. 11-'/ítJ. OS craaf; Tf!{fis"'"..C.r-!Y.S, aplica
~ dOiordeTt-.tJrCs, ?1~-os de jóTmu
l48 -ju:rídicas". (Apud "Filosofia ~o 
iOi!relto IPrivaldo, tra.d. 1915, pãg.t-: 
nas 192-93) .. 

Dir-se-á que corm. a oosa emeooa. 
estamos aten~ndo oon:tlra a proprie-

datle, que estamô.s fazendo audadosa. 
economia dirigida.... Que seja! Na. 
verdadie, estall"em-os reivindicando pa
ra a prop'riedad!e seu verda.d:eil"o sem
tido d:Mlldo-lhe seu autêntico alcan
ce, 1em liaxmonia com os reais inte
"rêsses do homem e, da. sociedade, de 
n-.:aneira a não ser inimiga de 'lin e 
fu.tor de desagregaÇão de outra. 
· E em asim pensando, agind'o e Ie- · · 
gisland:o ·-estar-emos em boa· e i.nSus· 
peita companhia., eis que os comer
ciantes. industriais :e: téenicos que se 

· ~reuniram, €m fins •de 1943. nesta ca
. pital, no 1. ° Cang;reso Brasileixo de 

Economia, no tocant.e às "Ati:mdades 
eoonômi.ca.s do Estado". ex:pr,e-ssa
mentP. reconheceram: "Que a in
terve:n;çãn do. Estado ~a vida econõ-

. mica se tem acentuado, como provam 
os jatos hi.Stõrzcos; q~ nas prõprf.!PS 
regimes democráticos não há. incom
pa.,."'iibili.ãdd:e com a inUi:.rfere-nc'Fa do 
Estaoo no3 d.S:Suntd.s edl>nõmf.cos; 
Que caoo a.o Estado regular e coord~ 
nar tôda.s as atividades sociais, para 
ate:n,Up.r -ou debeia:r as crrses, e a.s 
de ordem eoon:õmiect.s sã.o as mais. 
""j?jeqfla1lltes do mundb modea-n.o". 
.{Anais do 1 . ° Congresso Brasileiro 
de Economla, I vol., págs. 197) . 
• Sala- das Sessões d!a :As~.;embléia. 

Co..'"l.S'titu:inte, em 17 de junho de 
1946.. - La:m.eàna Bittencourt. -
Ma{f:Glhá!!s Bar'.aYa.. - Alvaro Adol
pho. - João Botelho. NelSon Pa.ri-
1ós. - Duarte d'Olivetra. 

N. 0 1.378 

' Cdloque-se onà'e cc-nvl.er: 
, "A União incentiViará, · por todos 
os meios, a universa1izro;<ão da lin
gua. .portugu:ê'sa., com o objetivo de 
assegurar a unidade lingnísti<:a, sin
tática •e ortográfica". 

Saia das Sessões, junho de 194ii. 
Flámp Guimarées. 

NÃO HÁ LÍNGUA BRASILEIRA 

, A !alma da. linguagem escrita é a 
sint~a. a 'VLàa e o se.ngue dos idio
mas re,p:Ou.sam na hannonia inviolá
.vel Idas colnstruções das fu"a:s:es e, no 
Brasil, sõm.ente tse- escreve em cbe
dit<ncia · aos cânones gra.matica:is da 
:linao-u'a. rp:cll"tuguês.a, na imPre;ns a, no 
paralallllento, l!l·Os 'ates oficiais, na 
literatiu-a na jpOelSi:a, em tôd:as as 
m'a;niile'Sta.Ções da ;palavra escrim, so-. 
mente 6:€ escr.ev~e tsob -a o:rlentaÇé.1l 
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.. das norll'..2.s gra!In:ati.cai.s cfu; si..'lltaxe 
portuguêsa. 

Existi.:rá sintaxe brasil-eira, que não 
seja lldimamente a portuguêsa? Não 
existe .. Lego não é :possivel existir 
linguagem -escrita sem sinta~e. 
~ O g'êlnio da 'língua. viv:e nas regra-;, 
dJa Sintaxe, m.a; .h:arro.onio trSoru:!.uil2 
das concm:d.âncias e das ccmstruçõe~ 
·Não existe, nem por •sombra, sinta-
. xe da língua blrasiien-a, :POrque -esta, 
_na realidade, só tem existência i&>....o
lógi.c'a e ldêLss:a ;:on.ho é qu:e se corpo
mica o .desejo de o Bra:sil ter lin· . 
guag-em própria. 
1 Quails !ais ca.Ibegooias gramatic:U..s 
crearl'as peila !Presente lingua biasi-
:r.iira? Nenhuma. · 

A:s qu-e existem são rutid2illlente rla 
·lingua português a: o substa-ntivo, o 
a!djetivo, .o pronome, o· v~rbo, o ad
vérbio, a prepo::::ição, a conjugação. 
etc. 

Cândido Juca (filho) enfilei.ra a.i-
_gum'entos in~estrutíveis quand'o d:e· 
monstra que os verb.os são os mes-

. mo.s 1e se ·ccmju,aam igualmente, em · 
Portugal e no Brasil, !assim a$. m-e?
tria's !fL'e:~õ'es :dos adjetivos, substanti· 

-voo e •!)E'l'gunta: 
"Qual .a. conjugação ou !Pr'€'1»" 

si.Ção que soubemos inventar?" 
Qual o d'etermitativo, o pronome, 
o artigo 0'\1 número que se desco
nheça além ;mar?" 

E t'extualm.-ente: 

· "1\1'-e>tla jpl:LT'ticu:l!a.'r, não· fomos 
cap~es !d'e cti?-r :n.a,da". 

E mais adiante: "Não exist-e ne
.:nhu..."ll 1Ciia1eto n<> Ea:'asil que t-enha 
. caráter geral, de sorta qüe não existe 
dial•eto bra'SÜeiJro". 

O senhor Silvio EL'ia (0 Probl:ema 
.. da Lingu:<:. Blrasileira) ·estuda por in
te'r~oont'.ssimo -aG.pecto, o \Problema e 
conclui. As Zingwas são o p1'oduto d1z 
cultura =e passa a mt·er'esantes con
sidleraçães !filosófica•s, ·em tômo da. 

·· :Deca.dêlniCia do Ocid-ente, da BPen
gler, que afia-ma ser -a nosaa épooa 
tlle <ilsso1ução e não .de construção, 

. de morte e não de vida. de civilização 
le n-ão de cultura", ·e lim.pid:a.mente 

. ·afirma: "A fuga para a Europá ou o 
!t'€:ci:>lhimento na · taba do índio ·são 

. duas s<lluções cômodas, maS ·em de
. Salcàrd<> com :o ser naciO'D.3.1". 

'Entende o ilustre·. 'eSCritor que .a 
··'"construção die uma língua brasilei-

~ra, ~?{lmo~íngua de ·cUltura. ou ClVl

lização, que é só a -que nos poderia. 
intere.>:ISar. só se ld!aria e<>m a lt'Uitur:o. 
com o Ocidem1le". 

E c1aratmentte .ente'l1d:e blaver à uni
_t!altie Jillo"'U&stica entre· o Brasil -e 
Portugal. 

O Sr. Ciro. T. Pádua (0 DiaJ.!eta 
m--asileiro, ~na 94) .em curiosa.i 
pe~.;quiSiatS, .assim doutrina. a ttra.vés , 
d'e s·aO:ia. probidade inteJ:ectua'l: 
... "quanto à lingua. b:ras'il!eira, acho 
que é um sontz;o, uma simples qui-. 
~a de patriotas. E' muito ced~ 

para que a l.ín.gUa brasileira seja to-
w...ada •e:m consideração. ' 

O impulso :sentimental é a causa 
afirmrudora da existência de l:íngua. 
brasil-eira ·e tem pOT bas·e o nacic>na
lismo. A ê\ste gru;po tôdia .a, nos a ad- · 
mi.I'.açã.o, iiJO'rqua são eEcritores sin
ceros e ch-eios de sadia dign:rl<lJa:.:l)e hu
marrua, a() contráno da ve1lia ::-s.post
ce. pen1ensa. -e d.nculta. 

o sr. Niél:son Romero a()l pr.efaciar 
o livro do Sr. Sílvio Elia, O Proble
ma .da Lingua Brasileir-a, m'agistral-· 
menve resume a trealidadic' vidente da. . 
matéria em estudo: "NiDguém jpode 
até a.gor·a ·demorustrnr. que .a sintaxe 
dia língua comum do- Brasil ·nã.o · é a. 
sintaxe à:a língua comum· de Portu
gal. Não baJSta pa:ra p:-o-vá-lo in voe~ 
o "me deiX:e 'Ilo :principio doa frase". 
."Or.a, continua o S'r. Nélson Rom-ero, 
o :e::!e-m.ento formal ·da líelgua é a sin.-
~lxe. " · 

NOE:so lexicon ,é fundam1entalm:ente 
o m-esmo ·de Portugal, .nossa sintaxe. 
é .a mes·ma; como :natvemos d-e deela:.. 
rarr outra lí.'1:gua". 
. Cha.mamcs · atenção novam'ente, 
dos senhores legiSlador-ez, ;p~-a '21 cri
t.eridsa cib'servação e sS:Iiedo:ri,a do 
srenhc!:- Nélson Rc•me-:ro: a. . sintaxe. 
do Br'alsil 'é a d:e iFortugal e, t:e em 
ú1tin'.'a. análi'se · !Iláo rtemos sintaxe 
brasileira, como poderá existir lin.-: 
gtl:Si brasilEira? E :se m:ãO' existe, como 
sob'ea:anament.le o C·om:prova a· rea.li-· 
da<fe, lingua .brasileira, de. que mooo 

· :po-derá o palrlamentà <l'eorets:r o -qll'e 
não exist-e? • . . _ 

E' [P'l'eciso v"erificaT a si.I'rerida.d~ 

evidentie de muitos escritores. O Se
rihoc . Frall.lcii;e<> Ca.mpc5 faz õis:cur
SC'S a:e irr.epr'eensi-vlel sintaxe portu
guesa;, crtografi.:a: ·PO~. voca.
bulário pcl:rtuguéls e 'O Senhor otto 
Pr.a2Jeres, bi-ilh3!Ilte ·jornalista. brasi
leiro, sempTe tranquilo n.aJ a!prects.ção 
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dos f.atos h11ma :nos, a.gOit"a aps.i:. 
xona.do ~ dar a -designação d'e :u.n~ 
gua brasileira. à. portuguêsa. De uma 
feita., encontramos na Comi.'>álo d-e 
~-tudes dle Negócios Estaduais, . no 
Momoe, o Sr. otto Ptrazeres, que es
crevia, simultâ.n'eamente, quatrp a:r
tigos. Tomámo-los à. análise e não to.. 
renmos dúv-ida 'em levá-J.io& ao crivo 
de pro.iCassõres re.nzinzas, de portu
guês. Gramatioalm!ente perfeito. O 
ilustre jornalista, ~ a. clarilzs. d-e 
tratnscri~ .na~ dos EstSidos 
e é 1prova d'e que são lidos e admira- . 
dos. . 

E' sa.bldo ~ue o clássico é o qwe es-. 
crerve melhor, em determinada. ~pooa 
na história humana. E os artigos re
~ridoo, discutid.o>s e a:ruL'lisados, po
derão daqui a meio sécu:l.o ser .in.vo
cadoo po:r .ex~lo da lingua portu
gtlêeoa, escorreitos, preciosos e claros. 

E que sabe se não seriam in~cs
dos, ,par clássicos, pela perfeição dia 
silltaxe portuguêsa.? 

Outro ~!ll!IPlo é o do ilustre Se-· 
nhor. Edga.rd Sa.nches, que publicou 
notálve1 trabalho intitula:do '"A Lin
gua. Brasilf;;n" .. 

Há obl5ervaJÇÕes muito profUIIld'a.S e 
elegantissi.ma eleiV'a.Çâo da. C<mmba
tente, mas .o- que rel$a.lta., inequlvo
oa.ntente, é ;a educação clássica, sin
tlétiça, ;por ·assim <liZer, sem o incrí
rel .cterramam'ento de palavras que 
enfeiam os ~iodos e tis:nam as 
e.firmaçõles mais nolres da ~ 'es
~ta. 

Vejamos-llhes oo perioooo: "Não 
moveu ,a. êste trabalho nenhuma de-

. samor à 1erra. dos nosos avós. Nin
guém mais dd que nós e.dmi:'a a. m& 
tória, a lingua que êles nós herd:a
ram e que, modificando, cOilltin.ua
mos a. nasso modo, crialndo, oom a 
mesm'O lfôrç.a. do Gentimentc> e ;a mes
ma. 'beleza. de :e:xip'l"el$ão, outros mol
dres de linguagem". 
, . . • "m;as, tentre o recanl1ecermos e 
proclama.rn::os tôdas as gra.:n.dles q~
lid'ades do idioma português, e acel
tarmos a ident.idlltile das Mngu:as lusi
tana ~ .brs.s:ileira, vai uma. ~possi
bilidad'e, que c.s fatos l:Wgufsticos es
ta.beleeem, a. ciência. · da. linguagem 
assegura. 1e a. COil.SCiência do nosso 

· .idioma. -tõma .inrvencivel". 
... "uma :consideração que lhe cres

ce. a valia.;" .. - oo brasileiros eram c& 
empregados no uso corrente'; ".... a • 

grande advertência. qu'€ lhe reGlline o 
pensa.IIl.<eilto'. • . 

Ain<i'a: "0 mais interessante po
rém, é que IVE'IIl aqui a mão de se
mea.:r"; ••.. pela. carr>ei;ão habitual 
que lQes nod'oava. as letras". 
· Sen~e nesse trabalho sério, que• 
o portuguêS de gemas preciosas, con
ta-lhe em todoo os períodos atlravés 
tle robustecimento de interes..o<;a.nte 
cultll!ra que amda :não se- quis voltar 
a. si mesma., ,Pare desf'erir oo grandes 
vôos deflnitivós. · 

João R~ - diz q-ae a lingua. 
nacional é "essencia.'Lmente a. língua 
part;uguêsa, mas emi.quecid'a. na 
América, 'emancid)aoda. e livr-e em &eU6 
próprioo movimentos". Dai s'e con
cllld que a lingua. brasileira ou na
cional é sul:lsta.ncia.lmoo,te a língua 
portuguêsa. e essa. liberdade nos mo
vimentos não encontra r.estdção se
não . noo câ.non.es gramaticais. · . 

Tanto 3.S'Sdm que $ r~ da ~x
oel!en1!e gramática do eminente bra
sileiro lrad'U2iem .o !rigoroso acata
mento <1rus fdntes veiierand:as dia lln
gua mstera:i:a. 

Estética rdfa. Língua P-ortuguêsa, de 
Joaquim Ri1:1eh-o, :restabel'ece o pen
samento central de João Rilieiro, 
quando afinn:a que a língua nacional 
é a1 ip'ortuguêsa, enriquecida e modi
f:iealda. E traz a exteriorização do 
pen..<t3.mento do gu-aooe fMólogo: 
"Com &se in.tutito e êsse ftmda.men
m.ento foram escritas as :págin•a.s dle 
nosso ·liv:ro, que não i:nculcam língzu~. 
nova, mas !revelam os matizes, das 
v'a:riaçóes . e a. originalidade d!o pen
SSIIIlento aa:n:ericlano". 

O eminente filólogo Jdã.o Ribeiro 
tem sido a ânc<jrla a. que. se smrurram 
os .defensores d~ lfngua 'brasileira. No 
ent'aln<t'o, corajosamente, nega-m a. 
~a do d'la'letla., .porqlllallto êSte 
SOm.ente existe, "quand:o há dificul
cl!ade em compreend:e!r os que falem 

·a mesma J.ingua.". o conceito é exe
tf..-.:simo. Assim, s•e a lingua. bra.sileir?
é, apenas, os. :~»rtuguêsa. em sua on
g.em, em sua história., em sua cons
trUÇão, ooncoMã.ncie, ~ia., ca
~. estru~ sintã.tica:, a

1 ldlenomia;~açã.o é IPm"!'lmente nomma. 
e constituiria. uma. ~ã.o ilng'ê
lllll'a. do opulento idiOilJla. de oa.mões. 

·E' preciso ms.star duas cdnfusóes 
g!"OO:~eir.as do 'eSPírito e que tem ser-: 
JVido ~PaTa gastar tempo inutilmen~: 
a. prinjeira é a. de nãio confundir 
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idioma, que é a sintaxe, a ort~. 
s. prosodia, a leJcico-logia, com o es
tilo que é a sensibilida;de ipl'-esssenti
d:a. atravéS dc:s temperamentos. a pe
culiarid'ade individual ou a represen
tação singu]ari2Jaõ:a d:o agrupamento, 
a ma.nifestação artística -a resplam.
~=-oer Il1a músdca d~ iplal'a'V'ra5, o 
nervosismo· inspirador, vibrátil, pes-

. soal, a influir na combinação dos 
so~ no modo original d:e dizer as 
coisas que estão ditas há muitos sé-
cul()'.$. . . 

Antônio Albala;t <e-m A Arte de Es
cre:ver, diz que "o estilo é a; maneira 
privatiV'a que O!llel:a um tem d'e ex;pri
m1r o seu pe!llSamento pela escrita ou 
pela palavra". "0 e>Stilt> é o cunho 
pessoal do' talento"; e diz que "quan
to mais O'l"igina.l é o estilo, quanto 
mais em..uo'lgaJnrt)e :êle é. mais pe5Soa1 
é o tla.~to". 

A segunda gran-de confusão é :a de 
não -se procurar 'salientar qU'e a ·lin
gu~a escrita é m~· ou menos estável, 
mesmo denilro da lei dá evolução dos 
organismos vivos, e s. prosódia varta. 
oo infinito. pela rea>rodução do som. 
pela pronúncia d'as palav.reJS. As di
versif~a.ções são grande sentre o Sul 
e o Ncirte, entre paulistas e cariocas. 

'N:nhuma covi!cia.'de há ;nesta afir
ma!Çãlo, porque a :pronúncia dos 
vocábulo::• varia denilro dos Estados. 
Assim, em CUritiba se diz: O menini 
e<~!i:ou o deC:inho, -e, no 'li'bo!I"al: o me
ninO: cortou o didinho e, em muitos 
casos a ;pornúncia diverge entre iT
mãoo :. brutõna e bl'Uitóna; irônica e 
irónica. 

O Sr. Ev'eraa.'do Bockheus.er, em 
artigo publicado no :Jornal .rro Era,. 
siZ de abril d el945. despedaça tôdss 
as di\Ívio"'ras s nosso ver, a respeito 
da -exi.."'':lêmcia da lin.gu!a 'l:n"asileira. 
~o diferentle da 1ingua portu-

. guêsa, 
Diz o .a:rguto- ob..o:ervador: · 
"De&eja.mos focaliza'!' outro ponto. 

E' ·o das modalidad-es que toma a 
J.!nglla :portuguêsa na .bôea própria 
dos habitantes .efetivos d•a cidade, 
d~u-eles que hafitua.lmente a<qui re-
sidem. _ .. 

.Podem'Os, . Ille'Ste ângulo·· enumerar 
pelo :i:n'e'D.os seis modalid\a.des·: 
· . ·a) •a · lingu'SI bmsileir.a · de sotaque 
carioca: 

b) a lfngua. brasileiTa. de sotaque 
de :vários EStad-os; 

c) -a lingua polrlugu&sa, de provín
cia lusits..L.a; 

à) a li:rugua bl'aSll~iTa. de feição 
:estnmgei.rada; 
• · c) a ling'u.a 'brasileira. da elas~ 

· ba 'i.x:a.; 
t> as .glirias carioca& -em CO!nSide

rá.v·el r.úmero de sub-classes. 
A lfngu'al ~.Ueira lll.ckluire no- Rio 

de Janeiro, aliém dll1S va.riações se- ; 
mânticas in•evitá:veis d'e lug'Sir a lu
gar, um éhiado tlpl.eo. que impres-. 
siona. o provinciano que nos ouv~e'.'. 

Esta dtaçã.o conaol1da. o lll!'gumento 
dJa. · diversidiad-e 'l)roeód1C1l. d-entro da 
mesma cidade e se nll.<i h-ouvesse a 
lin.gua culta e único. do:J Uvros e jor
nais, o Bradl não eo entenderia e 
a fo~~mG.çáo doe cUaltctas pululava e 
/POSSivelmente ·alguns dllles se trans
!órm:a(Ss.e em 1d1omne. Portanto, o 
ideal é o que e~to, a. un1dmde lin
guisti.ca oentl'e o Brnatl c Portug>al, 
com a universatlzn.ç:l.o da. lf.ngua. por
Jbuguêsoa. 

A seinântica. que 6 o. mod'i!idação 
das senti~ do.s piLlinvras, vall'ia. de · _ 
lba.inro 18. bairro, de cidnde a cidade, 
Ide Estado a Estado e sõmente por
que em Portug~a.l hnjn. ~la'V!!'a. . com 
ldi!eT'ente 'Se'Iltido, n!Lo se p~ri-a. 

cOIIlcluir que houvesse lingua cDrs.si
!eira, inteiramente di!erente da pel'·_ 
tuguêsa ou que rilio seja essencial-

. mentle a. portuguêsn.. · 
Rui Barbolsa. 'O!inna.: que o "dia'". 

'leto ·bi1asUel.ro é o eurrão o.~lo onde 
cabem à. lalrga, desde· que o inven .. 
tl:laiS.m para tossêS'l dos que não sa
bem a lil'..gua., tódas as escóri4s cta . 
!preguiça., d'a ignorll.ncin. oe do mau 
gosto, rót:t.W a.m.ertca.nod'llqullo. que 
o g:rlai!lde esartt:.or lu:dtll11no tra-tara 
por um. nome a.n~tollln. (Rópllca.) • 

A página· 505, '1\ 1\J'I.'!'umemtaçã.o. rui· 
barboseana cret~cc, oom aquela lógica 

. ~llcável que Uuminl\ o problems.: _· 
"Depois então qu-o Btl ln.ventou a,pa.
drinha.do com •O nome ins'l..gne de. 
.A.lenca.tr e outro.1 illll'ncre<s, o dialeto 

· brlasileiro, tódlaa 11•:1 mazelas e cor.; 
ruptel!~. do id!om!l· que nossos pais 
nos h·erdara.m, cu.bt>m tnn. indulgência. 

. ~1enária d:cssll ! orma IP~enád:a. d~ II'e
laxaçã.o e do (1~pl"!t.o d.a, ça.matica 
1e do ,gOSto.. E continua: "Aquela 
jtlo.rmosa. mante~a· de escrever· que 
d.eleiba.va a todos 05 nossos maiores, 
passou· a ser ·'l'lll'll. n ~lre'l:lB de seus 
'tristes- desocn4en.teJ o tLpo da ine- .. 
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l•ag-â.ncia ~ -obscuridade. "Ao sentir 
de rtal gente quam.uo mJais ofender a 
linguag-em, -as mod:elos clá-ssicos, ta.n
j;o mais m-elodias reU!lle; quanto mais 
disba.r...JàiO 'bom IPO<:tttoouêls, ma~ lumi.
nosidatie em.cmT<a. (Rui, Réplica) . 

Concl'U3éio 

Os argum.entos do -ex-M:inístro 
G-ustavo Capa.ne<ma, muito lúcid-oo, 
mtüto segUTos e mJ.uitcs certas, a que 
·subscrevo com satisfação e orgulho 
consiste ·em demonstrar qu:e su~ti

tun- o· nome :de lingua. portuguêea 
:poil" brasileira, E·eria usu~r ou tpre
ten:óer USW[Jialr o idion'l'a, que é de 
Portugal. 

A lingu:a d'e Vi'era., A'l:exandre HeT
culaoo Camilo, é falada ou oescrita ' . na P..mérica, na Europa, nas Colô-
irlias · .portuguêsa'S ·d.a Afrtca-, ·e da 
A:sia d·evemcs unive!l"Salizá.-13! pa1·a 
:torna:r co·nhecida a cultura bra;si-
leim. · 

E se daqui a trezentos anos pu
de:;se existir lingua brasileira, o que 
escrevemos e falamos, que e a po-t"
tugtiêsa, pa·ssaria a ser · estrangei:-a 
ou não entedida pelos no::1ssos des
cendentes, que não poderiam ler Rui, 
nem Ma<:hado . de Assis, nem Cast-o 
Alves, nem Eucli<iês <ia Cunha, e 
todo esfôrço -de nossa geração, de 
nosso pa:ssado, morrerá sepultado no 
túmulo de Uma língua que se tornou 
alienígena p:ela vontade espooltt:.nea 
de intcl~t'.lais que tinham o dever 
de esmelilhar a portuguêsa. limá-:a, 
torná-la cada vez mais clara flexí
vel, ma1s fácll. -

O dever da classe culta é c de 
con:orrer para a universalizo.çáo do 
idkma, como o espanhol. e '!evar por 
todo mundo a glória da linguo. portu
guesa e o nome da maior nação da 
América do Sul, que está na. obrigação 
indeclinável de não deixar perecer ó 
maravilhoso e opulento patrimônio. 

Haja o que houver ninguém po-· 
derá sile-nciar o ·ritmo do som que 

· ficou no· espírito, como o do sangue 
que n~ou no corpo. - FláviO Gu.i.: - / maraes. 

N.O 1.379 

Onde convier: 
Art. · ·A União destinai-á cota não 

inferior a · dez nem sunerior a 171nte 
por cento- da arrecadação do impô:;t.o 
de consumo; aos Estados e. ao Distnto 
Federal, pela.~ _· quais será repar!:lda, 
em p~s iguais, anualmente. . . 

' 

Justificação 

Como já acentuamos em out"·as 
emendas. atinentes a dispositivos do 
capítulo sôbre a discriminação de ren
das, a despeito de caber à Uniãc 1. 
maior percentagem sôbre a renda tri
butári.a global do Pais, a Com•s->ã.o 

· -teve mais as suas vistas voltadas para. 
os tributos estaduais. Com a di~;ri

buição estabelecida no projeto, os ~s
tados sofrerão, sem dúvida, gra.n-1~ 

redução. nas suas rendas, ~ dificilmen
te poderão recompor as perdas verifi
cadas, de vez que a renda de O:o"os 
impostos, que porventura venhaJ.!l a 
ser criados, ficará sujeita a um repa1-
timento entre êles, os Municípios e a. 
União, ainda aí beneficia-da. 

Ora, se as cifras demonstram q~= s. 
União tem sido e é a maior aqui
nhoada, e se, por outro lado m::.i.s 
ampl:?, é a sua competência tribu~árid., 
havemos de convir que a revisão de
veria ser feita, preferentement.: no 
rol dos tributos que lhe hão sido de.:. 
feridos. Tal não aconteceu. contudJ. 
Da União não se tirou. nem se tran.s-, 
feriu nenhum impôsto, apenas se ine 
impôs a obrigação de dar aos mum
cfpios uma pequena parcela do . a.."l"E'
cadado pelo impôsto sôbre . a :enda. 
e proventos de qualquer natur.,za e 
bem assim pelo impôsto sôbre a pr.>-. 
ducão e o consumo de lubrificantes e 
combustíveis. 
· Atendendo a isso, e considerando as 

possíveis dificuldades que vão enfren
tar os Estados. com a baixa da sua 
receita tributária, em virtude dv que 
dêles se deu aos municípios. sug~,.i

mos a emenda que encima esta ius
tificação, e em razão da qual a anião 
distribuirá_ pelos Estados ·e Dis·,;"·1to 
Federal cota não inferior a dez nem 
superior a vinte por cento da :~.rre

ca,dação do impôsto de consumo e:n 
partes iguais. 

Constituirá isto pequena compensa.
ção ao muito que perderão os Esta-
dos. · 

Sala das Sessões, em 8 de Junho 
de 1946. - Al9ysio é!.e Castro. 

N. 0 1.380 

A;crescente-lSe, onde conviT: 
Art. . . . Passam à propriedad-e do 

Estado do Piür as fazen-das àe ga<io 
do dolirlnio da União, situa·das ·:u.o 
território daquele Estado e -r~ma.nes
centes de confisco aos jesuita5 no 
período- colonial. · · 
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As chamrud!l.\S "Fazerndas Nacio· 
nais", do Piaui originam-se de le· 
gado de Domingos Afonso Mafrense, 
em 1711, aos padre:; da Companh!.~ 

de Jesus. Sob a ailministração dirc• 
ta dos jesuitas foram, durante 49 
anos, acrescidas em número e tive
ram os rebanhos gran-demente aü· 
men.tados, tornando-se, em verdade 
o mais rico patrimônio da• Capita-
nia. · 

Os alvarás de 19 de janeiro e 3 de 
fevereiro de 1759, determinaxam =-n
tretanto. o .banimento e a prescriçlíD 
dQS mesmos padres de Portugal e seus 
dooninios, como rebel-des, traidores, 
adversários e agrefiSores ·-de el-rei D. 
José". Em conseqüência, f<Jram, ·)or 
órdem do então Vice-rei do Esta.lo 
do Bra'Sil, Marquês de Lavradio, con- · 
fis<:ados todos os benS dos jesuítas 
em território piauen.se. Encorpara
das ao patrimônio régio comecaraJ!l 
a ser a.s fazendas distribUídas,- "co
mo prêmio, a particulares que enve
lheciam pobres no serviço de el-:e-i 
de Portugal". Nada obstante, pelo 
inventário. a que se proce.ie1~ e-m 1825 
possuíam 773 escrav<:s, 61.170 cabeças 
de gado vacum e 4.506 de cavalos. 

Durante o Império, muitas passa
ram a integrar, em 1844, o dote da 
princesa D. Januária, sendo· entre· 
gues aos procuradores do conde 
d' Aquila. As restantes eram explo
radas, ora por representantes dire
tos da fazenda imperial, ora median
te arrendamento. De uma ou de ou
tra forma, todos iam perdendo iasti
màvelinente o alto valor a que ha-
viam atingido. _ 

. Em abril de 1889, ao serem dadas 
eni arrendamento ao Dr. Antônio 
José de Sampaio, só possuíam 19.565 
cabeças de gado vacum e 8. 745, de 
cavalar. E em 1926, ao serem entre
gues, a título precário, ao Estado, 
decorridos alguns anos de ext:.nt<J o 
prazo contratual d<l último arreca
damento a particulares, já não con-1 
ta vam 2. 000 cabeças de gado. . 

Essa, em linhas gerais, a história. 
do malbarato do maior patrimônio 
que, em terras piauienses, herdamos 
da Colônia. 

A primeira República já o receben
do, em declínio, do Império, não pro
curou preservá-lo da ruína. A fis
calização dos contratos de arrenda
·mento era confiada a apaniguados 
P<Jlítiéos, que recebiam, . muitas vê-

zes, o encargo como reeompensa. de 
campanhas fracassadas, mas nunca i::m exercê-~o. limitando-se à percep
çao, na Capital J'ederal, dos respecti-
vos proventos. . . 

A emenda objetiva, por iss~"trans
fe.ór ao EStado o que o EStado tem 
necess4rlamente, mais interessa em 
conservar e desenvolver. 

Não intenta mais do que tomar 
efetiva a prescrição constitucional de 
1891, não executada no devido tem
po. Com efeito, a primeira Carta Re
publicana determina no art.· 63: · 

"~arápago único. Os próprios 
naciona.lS, que não forem neces
sários para serviços da União, 
passarão ao domínio dos EStados 
em cujos territórios estiverem si
tua;dos". 

O dispositivo reafirmava, aliás, de 
modo mais incisivo, o que já cmiti
nha' no art.· 11 § 4. 0 do Ato Adicio
nal, de 12 de agôst<J de 1834, quando 
estabeleceu que ficava pertencendo à 
província regular a administração de 
se~ b~ns, sendo que uma lei geral 
ordinária deveria discriminar os bens 
que deveriam pertencer às provín
cias "(João Barbalho - Constitui· 

. ção Federal Brasileira - Comentá· . 
rios - 2. 8 ediçã_o - pág.382). . 

No Império, ainda se cogitou: em 
projeto _ lei, de dar cumprimento ao 
mandamento constitucional, tendo 
sido, mesmo, em 27 de agôsto de 1838, 
nomeada uma comissão para extre
mar os bens gerais das províncias. 

-~ada, entretanto, se logrou de posi
tivo. 

Na República, em virtude da in
compreensão inexplicável, a União 
tem preferido deixar êsses próprios 
em abandono até se transformar em 
ruínas ou entregues ao malbarato da. 

· exploração de particulares. a trans
f-eri-las ao domínio do Estado. 

A respeito. observa Barbalho: "A 
administração na monarquia protraiu 
e ~~tou a partilha ordenada pelo ato 

a-dicional. na Rei>Ublica, ela sofis
ma e recusa a entrega determinada 
pela Constituição." 

S. S., junho de 1S46. - Aàelmar 
,Rocha. · 

N. 0 1.381. 
Nas Disposições Transitórias:· 
Acrescénte-se 
Arti~o - As Assembléias Constitu

intes dos EStados, logo de!lois de ins-
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taladas. elegerão os suplentes dos se
nadores eleitos a 2 d~ dezembro de 
1945. 

.Justificação 

.A presente emenda •decorre da ne
cessidade de se ter para cada sena
dor um suplente. Como aqueles que 
foram eleitos a 2 ·de dezembro de 
1945. não o foram ju:::tamente com 
os respectivos suplentes, justo é que 
se preencha essa lacuna, ·conferindo 

. às Assembléias Constituintes dos Es
tados competência para tal. Será a 
eleição indireta· dos suplentes de sena
dores já com assento na Assembléia 
Constituinte. · 

. .Providência semelhante adotou ·a 
Constituição de 1934 quando confe
Iiu às Assembléias Constituintes dos 
Estados competência para fixar o pe
ríodo dos mandatos dos dois sena
dores anteriormente eleitos para o 
Senado Federal. Foram ditas Assem
bléias que determinaram que o pe
ríodo do mandato do senador X e do 
senador Y: o primeiro de seis anos e 
o s~do de 4 anos. . 

ll:sse precedente vem. pois. ao en
contro do critério que a emenda es
tabelece para a eleição dos suplentes 
dos senadores eleitos a 2 de dezem
bro. 

Sala das Sessões, em 8 de junho 
de 1946. - Aloysio de Castro. 

N. 0 1.382 

Título especial - DiSposições tran-
sitórias: · 
· Art.. . A promoção ao . Pôsto de 

General de Brigada, de coronéis em 
virtude ·da reversão ao serviço ativo, 
por fôrça ão Decreto de anistia, sera 
a contar da data ·da_promoção do ofi
cial de igual pOsto, que se lhes se
guia no AlTrn!naque Militar da . épo
ca da sua reforma, cabendo-lhes n 

· promO",Ao imediata se, atingido o nú
mero 1 do novo pôsto. satisfaçam e.s 
exigências .da lei. 

Justificação 

Anistia - "Essa longa perífrase não 
vale o vocábulo grego, glorificado, hã 
dezenas de séculos, na instituição que 
êle nomeia, por· tantos serviços à 'hu
manidade. O circunlóquio .agora suge
rido não tem a amplidão generosa e 
salvadora da idéia contida na pala~ 
antiga. . 

A anistia não se resume em emude
cer os processos; extingue as conde-

nações já impostas; priva da existên
cia a própria culpa; elimina tôdas as 
conseqüências jurídicas do delito. Os 
que o reiterarem. não incorreram em 
reincidência porque os vestígios do 
fato anistiado se terão delido intei
ramente da memória legal. 

Que seria, pois, "o perpétuo silên
cio dos processos"? · 

Um pedaço de anistia, a mutilaçãc 
da anistia. uma anistia esboçada e 
truncada. Depois, o nosso direito 
constitucional não sabe de semelhan
te instituição. Ele não admite senão 
dois meios de atalhar a ação da jus
tiça penal: o indulto e a anistia. Q 
indulto ·confiado ao Presidente da Re
pública. cifra-se no perdão individual 
do crime. Só se aplica aos condena
dos, redime o castigo mas não apaga 
a lembrança jurídica do atentado, 
não extingue a taxa da culpa. 

A anistia confiada ao Congresso, 
cancela a sentenÇa, a a.çé.c. penal e o 
próprio delito. 'S na significação es
trita da palavra helênica, ainda hoje 
viva, o total esquci:imento do passa
do. 

Nisto reside, para a anl.stia. a sua · 
caracteristica, o traço que lhe impri
me a sua altà ·expressão política, a 
gravidade que a singulariza privilegia
damente como função peculiar à com
petência legislativa. Com tais elemen
tos. com êle todos, a concebeu e desig
nou a Constituição, aludindo a uma 
entidade orgânica notOriamente defi
nida pela sua denominação multise
cular. 

O Congresso não tem o direito de 
lhe alterar a figura jurídica, de lhe· 
cercear a integridade constitucional". 
(Trecho de um discurso do senador 
Rui Barbosa, proferido no Senado, em 
5 de agõsto de 1905, por ocaslão de · 
apresentar o projeto de anistia para 
os implicados no movimento de 14 de 
novembro do ano anterior) . 

A reversão do General -de Brigada · 
Euclides. de Oliveira Figueiredo, po 
exemplo, fci uma. glorificação ao Exér
cito Nacional. onde sua figura é~ sem 
n-enhum favor. expressão legitima de 
grande valor .militar e de dignidade 
cívica. 

Assim, a SU& volta à atividade não 
seria integral. se ma reparação. moral 

ema.terial completa, que lhe é devida 
pela N*çã OOt que será. assegurado: · 
oom o simples dispositi\'O ~ugerido. ·-
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Osório -Tuiutf. - Tomaz Fontes. -
Raul .Pila. - .AiaTico Pacheco. -
Egberto Rodri{fues. -José .Augusto. -
José de BOrba. - Agostinho Montei
to. - Edgar de Arruda. - Adelmar 
Rocha. 

N. 0 1.383 
.As Disposições Transitóril~s 
Artigo . . . O ·Distrito Federal, en

quanto não se realiza sua· mudança 
para o Brasil Central, óeupará. área, 
adjacente a Baia de Guanabara, ti
rada dos distritos administrativos 
chamados ·atualmente Centro, Estãcio 
e Laranjeiras, abrang-endo a zona onde 
se lev-antam os Palácios Pl:esidencia!s 
e sé de dos Ministérios. 

Artigo •.• - O resto do Território do 
atual Distrito Federal constituirá. o 
Estado Guanabara que se regerá pelo 
disposto n-esta Constituição sôbre a 
organização dos Estados. · 

Artigo . . . O Di..strito Federal será 
administrado por uma Junta de três 
membros, dois deles nomeados pelo 
Presidente da República, com a.prov3.
ção do Senado, o terceiro indicado 
pelo Corpo de Engenheiros do Exér
cito. · 

§ ·1.0 - Aos residentes no Distrito 
Federal -não será nermitida nenhum:~. 
atividade politic::J dentro daquele ter
ritório, mas poderão exercer o direito 
de voto no território dos Estados em 
que se inscrever-em como eleitores. _ 

Artigo . . . O serviço geográfico do 
Exér-cito demarcará as fronteiras en
tre· o · nosso Distrito Federal e o Es
tado Guanabara. 

Sala das Sessões, em 14 de Junno 
de 1946. - Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora da sessão; vou levantá-la, 
designando para a de amanhã~ a se-
guinte · 

ORDEM: DO DIA 

Continu:;~.ção da discussão, em se
gundo turno, do Projeto da Consti
tuição. 

(Antepel'lúltima. sessão) 

Deixaram de comparecer 52 Senho
res Representantes: 

' . 
Partido Social Democrático 

Pará: 
Carlos Nogueira. 
Moura CarvaUto. · 

Maranhão: 

Pereira Júnior. 
Vitorino Freire. 
José Neiva. 
.Afonso Matos. 

Pernambuco: 

Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ulis.ses Lins. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
José Maria. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto. 

Espírito Santo: 
Atilio Vivaqua. 

Rio de Janeiro: 
' 

Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Bastos Tavares·. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Joaquim Libânio. 
Augusto Viegas. 
Rodrigues Pereira. 
Milton Prates. 

São Paulo: 
Antônio Feliciano. 
Silvio de Campos. 
José Armando. 
João Abdala. 
Alves Palma. 

Goiás: 
Caiado Godói. 

Santa Catarina: 
Altamiro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 

Damaso Rocha. 
. Antero Leivas. 
Nicolau · Vergueiro. 

União Democrática Naéional 

Ceará: 
P_linio Pompeu. 
Gentil Barreira. 
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Pernambuco: 

João Cleofas. 

Alagoas: 

Mário Gomes. 
P.ui Palmeira. 

Sergipe: 
j 

Válter Franco. 
Heribaldo ·Vieira. 

São Paulo: 

Mário Masagão. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
, Benício Fontenele. 

_Antônio Silva. 

São .Paulo: 

Hugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 
Eusébio Rocha. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Felipe Balbi. 

Partido PopUlar Sindicalista 

Ceará.: 
Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 
Levanta-se a sessão· às 18 horas e 

DOCU:MEN'IO CUJA PUBLICAÇãO 
FOI AUTORIZADA PELA MESA 
E REQUERIDA PELO SR. REPRE
SENTANTE OSóRIO 'l'OIOTI. 

MANIFESTO Do EPISCOPADO 

Pla1~ NaciO:ruJJ. d.e Ação Soci.a.Z 

Seguin)do ·a& dii'etrizes traçadas pe-. . 
ia Samlta Sé, :atr'.a.ws de n.u:m:erosos 
d<>cumentos, sôbre as linhas mélstl"a.ll 
de uma rê:forma social cristã, o Epis
copada Brasileiro, há um ano, lançou 
:ia:lipresmooante Manifesto, éonvoean
do todos oe eat61ioos e todos os ho-

mens que crêm em Deus, para um 
tM.~ firme de ~turação eco
nómica., soda.l, poatica e_ espiritual· 
làlCJI 137ltz..r.J. --

Os. prfmeiros r-esul>!Jados de união e 
aÇão dcs católioo-s, Ilk> ~Ca!!Ilpo social 
já se fazem sentir. Ma& é :pl'leciw in
ten!Sifica.l', ·ao máximo,_ :a;;; bases das 
nt)l"Dla'S 50Ciiais ~icia.s e do M-a
nifesto ldlo Episcqpado. Nacion•al, a. 
r.ecu~ tiotal da jamíZ~ brasilei
-ra, no .serutlld-o de um sólido equilí
brio de bem-esta;r ma-terial e espiri-
tual. · 

Foi co-m ês:t!)e :lnt'Uitito QU'e, na Se
gunda &mana Nacional 'de Ação Oa
ltóliica, -os Eminentíssimos Oardi'ais e 
~os. Srs . .Mlcebi~ e Bisp-os IPrt:
sentes, representando tôda. a Hi-erar
quia C'atólli:a do Bra.si:l, resolveram 
Q:rgani2Ia.r um :pll'a:nlo naiCionaJ. d:e 
Ação -SOcial, ,para :a;plica.ção imediata 
em toido o pais . . 
~ :piano -envo1ve a~os impor

tantes e f1lillcLamenlta1s das nossas· ne
eessi'dade'S aJtu'ais . 

ASSIS'I'ENCIA SOCIAL 

A A...<.<siSt.ênlci>a SQcial, emboTa· não 
!S-eja a solução d!a queiStão constLtui, 
®ntttdo, · qu-a-ndo bem ()lrganizada e 
a,pllca:àa, ~ -el'em~ento de d'e~Safôgo 
de. nillha.rres d.e -cui:aturas que, de ou
ttra · :forma, nas · cireultlStância;; pre- · 
se:r~t..ea não eru:ontrari•a-m outr'a ma
neira de l'ea.jUlS""..amento, nem owvros 
meios imedlato.s pa:ra altie!nld!ér às ne
c~ IUlrglen'tles d5 sua vida, na 
defesa da saúde, da educação, .da aZi
mient«çáo, dia moral e ãii hi~e. 

Po:r éh"Ses moti·v<:s óbvios, o Episco
-prud.Ó BrasiJ:ei;ro aponta ao clero e 
aos cattólllcos .um ~o de ação s-o
ci'al in-tensiva; oomo jprimeira eta-pa 
rlle necessidade .urg-ente e im~otelà
'Vie:l: -- a ~têzroi-a So'cial. 

Ao q111e já exirste se juntem novas 
inl.cilativas ~:las e- ccrrajosas. 

Infância e Zlfatey-nid-a.ãe 

'I'-ealJla-se em vista, a:rute~;~ d-e tudo, 
o ccid'a.cl() com a infâmci'a e a mater
m'dade: E' pl'eciso não ~qu'€Cer que 
a m<mtalid-ade :infantil é espantosa, 
no ncsso pais sobr'etttdo nos meio!! 
dles~Tadds, OD\de, a~. o fnldice 
de na<ts.lldade é o mais :alto. Co·mo 
wedtc!a prática, I!le:Ste setor, se 'Criem 
qoo;ntG 'PQl~ivcl, Postos de Pu~ 
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· tura nas 201tY.Z.S ~ ~ ~ Ma
ternidades, ainda que de tipo modes
to, cO'Iliarme o meio, sem.pre <de aJCÕr::. 

· do 1::0m 'as exigêll:iJc.ias mjnim!aS-16éc:ni
co-<:ientificas. Ne'S!le· terreno é de 
grande CO!!lveniêDJCia um enten!dimen
to oom o De(paii;amenrt;o Nla.c5onal da 
Criança e com a Legião Bra&ilieira d:e 
Aifistêmlcia que, na ·sua fase ablialcui
dã.,- precisamente, dos problemas da 
infância e maternidade. · 

Para q,ue o problema do pessoal exi
gido, em tais trabalhos, seja encami-

nelas a preparação de modestos pro
fissionais para fabricação de utilidades 
em pequenas indústrias que se devem 
·multiplicar ll!a.s cidades ;vilas e luga:r~ 
jos do interior, assim- como nos cam
pos,~ possibilitando, desta forma, em 
regra geral, a· fixação· do homem ao 
seu meio de origem. E nestas. obras 
escolares, quer de letras, quer profis
sionais, não se há de esquecer· a clia
ção de serviços religiosos, recreativos. 

·-esportivos e alimentares, bem orienta
dos e bem administrados. 

nhados na sua solução prática., é indls- Famílias desamparadas 
pensável, que os . Senhores Bispos de 
cada Estado da Federação decidam, Elas existem em enorme quantidade.· 
onde não houver, a criação imediata, através de todo o pais .. São viúvas. 
de uma Escola de Enfermagem, para carregadas de filhos menores, são lares 
preparàção de enfermeiras e assisten- em que o pai inutilizado por moléstia 

· tes de gestantes, e de uma Escola de ou por vícios, passam as maiores ne-
Seniço Social para a formação de As- cessidades. Cabe neste setor, um gran-' 
sistentes e Visitadoras Sociais. Estas de papel às Conferências Vicentinas 
Escolas, além dos cursos de maior du- e· às Damas de Caridade. E como a 
ração escolar, deveriam ma.ntea: cursos tarefa é de grandes proporções, será. 
intensivos de. preparação de pessoal de todo, oportuno là.nçar um vigoroso 
para as emergências do momento. E• impulso a estas beneméritas institui-
interessante lembrar que, mesmo na. ções, a fim de que, organizadas, no 
Capital Federal, está se estudando, por seu espírito próprio, mas com os seus 
figuras eminentes de Medicina, o es- serviços atualizados, à altura das ne-. 
tabelectmento de serviços g_enicológi- cessidades da Igreja, elas possam, 

cos e obstétricos a domiclZiO, ande não dentro do quadro garal da Ação Social 
haja possibilidade de conduzir as ges- assumir, inteiramente, a ·responsablli- . 
tantes a Hospitais-Maternidades. . dade das familias desamparadas. Um 

Enfim, onde não fôr possivel se fa- exemplo desta renovação e dêste equi-
zer nada disto · imediatamente, que pamento para atender aos reclamos do 
se instale, sob os cuidados de,wn mé- momento, pode-se apontar nos Vicen-
dico, pelo menos, um ambulatório. tinos de Belo Horizonte. -

-Problemas dos Menores Serviços Gerais ele Saúde 

Amparar os menores oob os pontos Para atender, em geral, à popula-
de vista alimentar, sanitário, escolar e ção nas suas necessidades de saúde, 
socraz. afastando-os da ociosidade. doS estabeleçam-se, em cada paróquia., am-
lugares inconvenientes e orientando- bulatórios médicos e dentários para os 
os para uma posição definida. na vida. pobres, façam-se ·convênios com os 

. profissional e religiosa -eis wn pos·· porventura, já eXistentes; onde fôr 
tulado de ação prát'.ca da mawr atua- , possível fundem-se Hospitais, a exem
Zidade. plo do que já se fêz, em muitas pa

róquias. ~tes Hospitais e Am.bulató-
E' de importância capital qúe cada. . rios, pequenos que sejam, constituídos 

pw6quia cuide dêsses problemas, como em. rêde de assistência médico-social 
fundamentais· Uma_ escola junto a com outras obras de assistência, cons- · 
cada capela do interior, a caáa igreja titueril um poderoso meio de atende: 
paroquial,· em ·cada fazenda ou grupo à.s necessids.des do povo. · ' 
de ·fazendas, em cada· gra.nd.e proprie-
dade ou grupo de pequenas proprieda. · - ÀÚaõetização e Educação dos Adultos 
des, mediahte convênio com os pro-
prietários, os prefeitos dos muniof_pios Não .vale a. pena repetir que a maio· 

· de sustentação do professorado e ou- ria do povo brasileiro é constituída de 
tras despesas - são modalidades de analfabetos. Mais vale procurar meios 
ação que se devem pôr em prática, simples e de .a.cõrdo com a nossa rea-
imediatamente. Onde fôr possível, se lidade de gente desprovida de grandes 
estabeleçam as escolas pro~1t4is ele Ncuxsos para ·enfrentar problemas 
-tipo industTial e rural, não esqueeendo como êsse. Há. experiências feitas, em 



outros países, que se podem tentar 
entre nós. 

Assim, neste nosso plano de Ação 
Social, de cunho popular,· incluimos 
um apêlo à. ~biZização dos católicos 
para a alfabetização dos adultos,. em 
grande escala. Quem possui capacrda
de de ensinar, organize, nas suas cas~, 
nos clubes, nos grêmios, nos colégios 
paticulares, de amb~s os sexos. -:- os 
Vigário-s em seus saloes pa.roqura1S -
cursos noturnos para ensinar, algumas 
horas nSI semana, ·a ler, escrever- e con
tar, aos homens e· mulheres que, em 
nossa pátria, cxesceram .sem ã.S luzes 
da instrução. Esta, porém não bas
ta. É precrso :formar, incutir princi
pias sadios, mostrar os feitos de nos
sa história, transmitir noções de mora·l 
e doutrina cristã preparando, . desta 
forma, um pov<> consciente, ~ara p~r
ticipaçáo· em tôdas as ma.nifestaçoes 
da vida. nacional. Ao Depa1_.-tamen~o 
de Educação e CUltura da Açao Cato
lica Brasileira cabe o papel prepon
derante nesta obra de patriotismo, na 
quàl cada. um de nós poderia~ tomar a 
si alfabetizar pelo menos um o.dulto. 

Forrru:u;ão SoCial da Mocidade Estu-
. . dantil · 

Se quisermos construir uma ordem 
social cristã, é necessário que os ho
mens vivam a Doutrina Social da 
Igreja, ·em suas relações com seus se
melhantes e com a oomunidade a que 
pertencem. Faz-se pois mister nm 
trabalho de· formação que, com a co
operação da. família se desenvolva no 
ambiente dos colégios e tenham por 
base não só o ensino da Doutrina So
cial 'Cristã mas ainda. ·o d~.!'envolvi
mento do senso sooíal dos jovens e das 
jovens estudantes através. de tare!as 
e a:tividades apropriadas a desenvol
ver o gosto é o entusiasmo pelas obras 
de fraternidade cristã. P<>r isso ao 
lado do ensino da Doutrina Sor::ial da 
Igreja, é aconselhável que, nos nül?sos 
colégios de ambos os sexos, se cnem 
grêmios estudantis de ação c;~lal e 
xea:lizem em épocas determma.da.s, 
campanhas de caráter- popular em 
que se desperte o interêsse de nossa 
mocidade pelos p1·oblemas do povo. 
Apresentamos êste campo como uma 
tarefa . digna de abrir novos horizon
tes à. Ação Católlca; nos à-mbientes 
colegiais. 

,. 
Orgar;Jzo,ção Operária 

Como uma constante determinação 
da Igreja, às vezes, muito descuidada 

pelos próprios cristãos, a organização 
da. classe operãria deve construir ob
jeto. de uma ação imediata. por par
te dos párocos e dos católlcos esclare
cidos. 

Os círculos ope:rários aparecem aqui, 
como próprios para ser a base -desta 
organização no seu aspecto de insti
tuição de assistência econômico-social 
aos trabalhadores de tôdas as ca tego
rias e de tõdas as origens desde que 
aceitem a moral cristã, não a:tentem 
contra a familia, respeitem as 'J.OSSS.S 
leis e busquem suas reivindicações 
dentro da ordem. Que se criem, ime
diatamente, mas com preparação mui
to criteriosa., Círculos Operários em 
tôdas as paróquias com trabalhadores 
urbanos e rurais estes em Núcleos 
instalados em suas próprias zonas de 
trabalho. Procure-se, além disto. que 
os serviços de assistência social ao 
operariado, onde existirem ou forem 

;_ fundados os Círculos Operários se fa-. 
- çam por intermédio deste~ qua::tto 

possível. Na. im~nsa ext~ns!'lo ternto
,.ial ·do Bras1l eXIstem grem1os d'! t:t"a
balhadores cristãos com ·múltiplas fi
nalidades de beneficência. ensino e 
mutualidade. existem milhares de ope
rários nas nossas organizações reli.gio
sas, e outros grupos se podem fo!."Illa!" 
em oficinas. emprêsas e nos campos. 
É preciso que haja um organismo uni
ficador de todos êsses e1ementos. em 
cada Estado da Fedzracão e no Dis- / 
trito Federal. Para isto fica estabeleci
do aue as· org-anizacóes destes vá1-ios 
movimentos operários se constituam 

. numa central de unidade cris~ií do 
nosso onerariado. Dev~ ser fundado, 
de preferência na capital de cad!t Es-
tado. ou na sede das Dioceses.· nor 
motivos esneciais. bem como no Dis- · 
trito Feõ.-,.Rl. um orl!anismo federati
V(') em m<-lr'le!l amnlos aue inc1ua tam· 
bém o<; Cf,.c,lo<; Onerários. 

Estes or11:sni~os federa·t.l.voc; se 
nn1=1rn nl\ Confpn<>racão Nacional de 
Ooer.Srios Católicos. já ~'ldsten

t.e com s'-r'iP. no Rio de Janeiro 
('lom o movimento operário assim 

unificano e nara Pfeito da!' Camoa
nha.r-; ne csrfi.ter szera·l e renr<>se11tativo. 
COOP""",., JuventllnP Onenhi!!. CatóU.o. 
ca (.TOCl .. a!': onf:rn!;:. SPCÔ"S on~>rá

riss. nR At!'io CRtóllca. Desta fol'Tl'la 
ter~moc: o,.P'<~:nt?:Rno o c;etor trabalhis
ta no n<>n<>M:<rm.,nt.o õe Ação Social da 
Acfio r,ctliFca · BTasileira. 

É "" ~nma imnortãncia lem'!l-ra,. aue 
no t.rRh"lbo ne elevacão da classe ope- · 
rária- h4 C!'rl.os nontos fund<tmE"nta!s · 
que, esouecidos. diminuiram enorme-
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mente, a eficiência de seu papel na 
hora· atual. 

Assim se dê um lugar de relevo à 
educação do operário quanto aQS há
bitos- de economia e previdência. Pro
movam-se meios - como ja Si! tem 
feito. cem resultado. err ,...,,,.,+os m
gares - para · que as reservas que, 
:porventura s<>brem do sustento de sua 
existência sejam depositadas, em no
me individual de cadá um deles, li
vremente, na Caixa Econôm1ca · ou 
em outros estabelecimentos de Cré
dito Popular com finalida<ies e~peciais 
como, por exemplo, para compr~ de 
casa própria. 

Mostre-se aos trabalhadores a:s suas 
responsabilidades e os seus deveres. 
Sejam eles levados, por convicção a 
satisfazer estas o-brigações para que 
isto seja um .argumento poderoso nas 
reivindicaçõ-es de seus direitos. Seja
lembrada ao operariado ·cristão 81 ne
cessidade, a urgência e o dever de en-. 
trarem nos seus sindicatos de classe 
e, ai, atuarem com<:~ po-rtadores de 
sua formação soçia:l cristã. 

Problemas _Rurais 
Grande parte. da ação da Igrejo. se 

_ faz no in tenor. do país. Os bispos e os 
sacerdotes que, ali- trabalham conhe
cem de perto as necessidades dos ho
mens do campo. 

Muito poueo, se realizou até hoje, 
pelos camponeses, rent'.eiros d<> terra 
e pequenos agricultores. Nisto vamos 
encontrar um dos motivos mais alar
mantes da fuga do ·campo par.'t as ci
dades. ll: desejo do Episcopado que 
estabeleçam quanto antes, mecndas 
segu!'as nara se levarem a-os homens e 
às famílias camponesas as 'J)ossl.bili
dades de melhoria. Serviços de saúde 
em,...,.,,'"' .... +~ r.-c-,..r.1-:'lc- """"'"'_..,r3:n~ "'"....,,...11C!."'""~S, 

serviços de equipes de educadoras. ter
renos para o cultivo. meios para a pe
quena criação, difusão da ::>ertuena 
propriedade são inici!lltivas que Se de
vem por em prática sem delon:;3.s. Pe
la ação d<lS particuiares e dos pode
res nJ)hH,"'"~ P <I ~!"t0 +•.-, 'hq 1'1-,r. r'!q l'omos 

· l"''O~~r.t. ~-+"•<:-;A_co+;,.q t".nl~h,., ... ~,..;;"' ""';;n SÓ 

!evando os ca,tólicos a. esta modalidade 
de ação econõmico--.social, mas ainda 
influenciando. junto aos proprietários 
e fazendeiros para que. também elPs 
se incorporem a esta cr'Jzada d€' t'eno
vaeã.-o. A exemplo-do que faz a 'Jon
ferência da Vida Rural _Católica dQS 
Estooos Unidos, estamQS disnostos ~ 

uma colaboração com o· m'iul.stério e 
a~ secretarias de Agricultura, nas pa-

róquias rurais, prestigiando e apolan
do estes Departamentos de Ser-viço Pú:.. 
blico, em leva1· aos homens da lavou
ra a defesa, a . instrução, a asS1Stên
cia social, a difusão do coo'P-'3rativis
mo, c crédito, o emprêgo da mecani
zação agrícola e implantação do en
sino profissional agrícola. Por stn vez 
o ministério e as secretarias de Agri
cultura facilitem 815 atividades ca-

. tólicas neste terreno, pelos meios · ao 
seu alcance, sobretudo destacando téc
nicos de v:alor moral e profissional pa
ra visitar, orientar e enca.minhar as 
iniciativas que forem surgindo gradati
vamente. 

As classes conservadoras · 
' 

A luta de classe é abominável aos 
olhos -de Deus. porque divide o-s ho
mens sob o signo do ódio, da violên

/cia e da morte. 
O grande ideal cristão é que se 

chegue, pelo feliz encontro· de soluções 
harmoniosas, a uma transfo't'mação so
cial em: .que as r!quezas se · es
palham em justo equilibrio, por 
todos os - homens que· trabalham. 
Em vez de supressão total de proprie
dade pnvada, apor;tamos outra mo
dalids.de mais humana, gárantidora da 
liberdade e da indenendên{!la: "mais 
prop1·iedsde pa~a todos". Para se che
gar a; isto cristâmen·te, é preciso que 
os homens diri!?"idos e àirie:e-ntes. em
pregados e empregadores- se tratem 
dentro do critério de resneito, digni-
dade. justiçg e fraternidade. · · 
-:Estamos afirmando a mane-ira prá

tica pela qual vamos realizar o nosso 
pro!Zl'ama de .L<;ão social, em outros 
setores. Também par~ os homens de 
fortuna. há :spaçcs nos nossos cam
pos de trabalho Que êles · a.pliquem 
como norma c:mstante o que lhes é 
apont2do na doutrina social da Igreja. 
A verds-d-~ira atitude progressista que 
lhes cumpre realizar êles são cha
mados · · a •.raduzir numa cooneração 
sincera com os movimentos sociais que 
se fazem Seglllldo .nossas tradições. 

Princípios básicos de nossa ação 
, social -

Todo nosso pensamento e as nossas 
energias têm como ')bjetivo a t'e:forma 
social cristã. Mas ~sta não se faz sem 
uma inf1t1ência poderosa sõbre a opi
niM> públ!ca ~ medidas de trans
fornH!r?o que prop"~mos devem ser ca
minhos abertos ao que mais desejamos, 
isto é, que. a nossa. socied81de seja res
trutur!ltda em bases que possiõilitem ao - . 
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homem. alcançar, pelos seús esforços, e 
os da comunidade solidaria, · um grau 
de bem-estar ma.ter.i.al ~ espiritual que 
estabilizem e dêm tra.nquilidade às fa
mílias e aos indivíduos. Que os desa
justados inevitáveis se constituam, 
apenas, em. exceçã.o das contingên<:fas 

- humanas. · Na busca dêste equilíbrio 
. social é precise, convencer Lomens e 

mulheres de sua· capacidad~ humana 
para resolver os problemas individuais 
e sociais, que, segundo um critério, 
falso se julga que só os governos po
dem resolver. 

Os govêrnos têm sua tarefa de pro
m-over o bem comum. Escolhê-los ca
pazes de dirigir o povo, .na conquista 
dêste bem comum, também é dever. 
dos católicos · .:!. se a- reforma social 
se há de efetivar pel~ feitura e 
execução de leis, .regulamentos e me
dklas prá-ticas que esta-beleça. real 
e objetivamente, o bem do povo. é cla
ro, também, que para isto devem es.tar 
pre-parados :>s. -:atólicos. N~ frontei
ras da ação social e se articulando com 
ela, está ·a ação polltica, no seu eleva
do sentido de r eU. regência dos povos. 
Para orientar os católicos neste ter
reno eJâste a Liga Eleitoral Católica. 

Que. no seu espirito extraparti.dá
rio, ela esteja, cada vez mais apta e 
cada vez mais pura. a fim de realizar 
sua missão de crientar os c a t6licos 
neste terreno delim·do, mas necessá
rio aos legitimas ideiais cristãos da 
reforma social e politica. o~ quadros 
do eleitorado da L. E. C. devem ser 
ca.da vez mais numerosos e, para tal, 
nenhum esfôrço seja. poupad. no alis
tamento eleitoral 

vens não podemos esquecer um pro
blema importante e que pede urgen
te solução qual seja o de lhes pro
porcionar uma organização de caráter 
cultural esportivo e social com insta
la:'"Ções condignas e modernas sobretudo 
nos ~andes centros. · 

A Imm-ensa e o R.áàio 

A imprensa brasileira, com raras 
exceções, foi sempre entusiasta e com
preensiva no acolhimento e difusão 
das iniciativas e campanhas de inte
rêsse para o povo. que a Igreja tem 
empreendido. A simpatia e o apoio de· 
outras horas. que já constituem uma 
tradição, não poderão faltar nestes 
momentos decisivos que o Brasil com 
suas tradições cristãs está vivendo 
Particularmente a imprensa católica, 
diária e periódica. espalhada por todo 
o território nacional, empregue o me
lhor de suas possibilidades em difun
dir os ·princípios e as realizações con
cretas das atividades sociais 'dos ca
tólicos. 

O que fica expresso relativamente q, 
imprensa não há de ser esquecido· no 
que diz respeito ao rádio, prodigioso 
meio moderno de por os homens em 
contacto com idéias e fatos, a cada 
instante do dia e da noite. 

órgãos de unidade e execução 

Para evitar a dispersão de esforços, 
coordenar tôdas as realizações dêste 
Plano Nacional de Ação Social e ar
ticular tudo o que já exlste em maté

. ria de trabalhos sociais dos católicos, 
uma orientação única, seja instalado, 

Os intelectuais e universitários cató- em cada uma de nossas dioceses, se-
Zicos · gundo os Estatutos da Ação Católica 

Não haja claros nas nossas fileiras. Brasileira, e dentro das normas de. 
Na batalha ja renovação sodal cristã, uma eficiente organização técnica em 
um papel de capit.al importância cabe material e pessoal, um Departamento 
aos intelectua!S E aos universitários Diocesano de Ação Social e, no Rio 
cristãos e católicos. <ie Janeiro, o Departamento Nacional 

Desenvolvam êles mais e mais a de Ação Social. :tl:ste último terá a 
missão de, sob a orientação e às or- função de unir os Departamentos Dio-
dens da Hierarquia Católica, estudar cesanos e respeitando a autonomia ~ 
para düundir no . meio do povo as peculia.rida ·;s de cada um, elaborar 
e em contacto permanente com êste os e orientar a execução do -programa se-
princípios cristãos . · · cial de Ação Católica Brasileira. 

·unam-se em grêmios· de estudo e Por delegação do Episcopado Na:-
de ação e ·entrem no campo da luta cional, a Comissão Episcopal: - Jm-
para a alegria da Igreja. A Juventude me Cardeal Câmara, Al'cebispo do Rio 

·Universitária Católica, unida com seus de Janeiro. '- Carlos Cardeal l!fotta, 
mestres. cedeu a êste trabalho de ar- Arcebispo de São Paulo. - Augusto,· 
ticulação da mocidade estudantil para. Arcebispo PrimaZ. - Antonic, Arce~ 
a reforma social, com os nossos vee- bispo de Belo Horizonte. - José Bis
mentes aplausos. Aliás, fs.lando a jo- po de Niterói • 
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