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167.a Sessão, em 9 de Setembro de 1946 

(Extraordinária) 
' Presidência elo Senhor Melo Viana, Presidente 

As 20 horas e 15 minutos compare .. 
ceram os Senhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Bran-co. 
Hugo Carneiro. 
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Sáo Paulo: 
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Antônio Feliciano. 
Martins Filho. 
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Honório Monteiro. 
Machado Coelho. 
Batista Pereira. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diogenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Galena Par anhos. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
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Paraná: 

Flávio Guimar~es. 
Roberto Glasser. 

· Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d' Aquino. 
Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira .. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dornelles. 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraeo. 
Manuel Duatte. 
Sousa Costa. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Pedro Vergara. 
Herofilo Azambuja. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Pará: 
·Agostinho Monteiro. 
Epílogo Campos. 

Maranhão: 

Antenor Bogéa. 
Piauí: 

Ma tias Olímpio. 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Paulo Sarasate: 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teres. 
José de Borba. 
Leão Sampáio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do No r te: 

Ferreira de Sousa. 



José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Paraíba: 
Verginiaud . Vanderlei. 
Argemiro Figueiredo. 
Joã-o Agripino. 
João úrsulo. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

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

Alagoas: 

Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 
Leandro Maciel. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
Aloísio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Otávio !1.1angabeira. 
Manllel Novaes. 
I1uís Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Jímior. 
Rafael Cincurá. 
Nesta. r Duarte. · 
João Mendes. 
Alberico F1·ar.(a. 
Rui Santo;:;.~ 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 

Prado, Kells. 
Romã-o Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho: 

Minas Gerais. 

Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Gabriel Pas.sos. 
Lopes CançaJdo. 
Licurgo ·Leite. 

São Paulo: 
Mário l\1asagão. 
P2.ulo 1\fogueir:::;,. 
Romeu Lou1·eneão. 
Plínio Barreto: 
Tolcdo Piza. 
Aureliano Leit·=. 
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Goiás: 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 

Vespa.siano Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 

Paraná: 
Eras to Gaertner. 

Santa Catarina: 

Tomás Fontes. 
Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 
Osório rruiutí. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 

Rui A.lmeid~ .. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Baeta Neves. 
Antônio ·Silva. 
Barreto Pinto. 

Minas GeTais: 

Leri Santos. 
· São Paulo: 

1\l!arcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Guaraci Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Romeu Pior i. 
Berto Oondé. 
Eusébio Rocha. 
· Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Artur ?ischer. 

Pw~tido Comunista do Bra.sil 

Perne.mbuco: 
Gregório Bezerra. 
Ag·o.stinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

E.ahia: 

C2.rlos . . vrarighc1::t. 
Distrito Fedcrs. l : 

Oa!'Ios Prestes. 
Jcáo Amazonas. 



Maurício Graboi.s. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

Claudino suva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo:. 
José C1ispím. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amt".do. 
Caíres de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Abí1io Fernand~s. 

Partido Republic~no 

Maranhão: 

Li no Machado. 
Pernam.buco: 

Sousr>~ Leão. 

Se1·gipe: 

Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
J aci Figueiredo . 
Daniel Carvalho. 
Mário Brant. 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Pw·tido Social Progressista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes . 
João Adeodato. 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

São Paulo: 

Campos Vergal. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Câmara. 
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Bt;querda Democtática 

Distrito Federal: 

Hermes Lima. 

Gcir.s: 

Domingos Velasco. 

O SR. FlRE,SIDENTE - A·chanrdo
se pxe·sentes 2.67 Senhores Represen-
tantes, d-eclaro abert.a a s-essão. . 

Pa.ssa-s·e à leit•ura da a ta da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
ple1lrbe, servindo como 2. 0 Secretário) 
•prece-de à leitura da at:1. 

O SR. PRESIDENTE - N:1 forw~q 
d10 R€-gime-nt.o Inte>rno, deu a .ata per 
aprovada, resalv.ado qua!qüer retifica
ção escrita, que seja apresentada. 

Passa-.se à J.eitmh do exp-ediente. 

O SR. CA...~LOS MARIGliELA -
(2. 0 Suplente de Sec1·ctário, servindo 
como 1.0 Secretário) prc-c2de à leitura 
-d·o seguinte 

EXP.:IDDIE'NTE 

Te~egrarmas: 

Da Fe·&eração . e AssDciações Rurais 
do Es:t-a-ct:o d;e São Paulo, rep-re:sentan:
tes ele 50 entid-ades de Cla~'se RUTal 
do interior Paulista. , solicitando ' o 
apoio desta Assembl•éia pa-r.a o artigo 
25 do Pt:o}ei.o das Disposições Tran
sitóri-aiS. - Inteira.i1a. 

Do Dir·etóri·-o à..:-> Partiodo Trabalhis
ta Bra:Sil-eiro d·e Barr:t ó.'o Pirai, con
trál"io. às i'ThS't;alaçõe.s, que estão se ini
ciando naquele :n:!Unicípio, p·el<l. Com
par.L'hia Ltgth. - Int-eirada . 

Do Sind[cato rjos Jornalistas Mi
nei~os, agra:d'e·cendo a esta Ass•2mbléia, 
o a1poio dad'O às emend.as d-os Deputa
doG Caf•é Filho e I"uís Viana, que os 
isentam de impo·st•os dre transmissã,o 
pre•dial e s13f.)re ::. renda, respe·ctiva
mente. - IntJei7ada. 

Dos Ex-.ofícta.is <ia extinta Justics. 
Feder.al, solicital!l.'do a1Joio para ·a 
€:menda de :aprov.ei:tam-ento e disporui
bilidadoe d.os ofidais d:e jt'J3tioça interi
nos oom long-os anos de s-erviço. -
Inteirada. 

Do .Srr. Siqueira Oosta, ped1ndo o 
apoio desta Assembléia para a iS€11-
ção de tributos que grav-am pensã.:) 
·dlos he·r.deiTos de funcionári-os c i vis e 
militail"es. - Intei:rada. 

Do Sr. Junqueira Fel'!' eira, em no
, me da popu.lEç·ã,o C:Je Ouro Prerto, ag·.i:a-



d·ecendo a C[~.ta AssembLéia, o a1poio 
doado à sugestão d·o Presidente da Rre
pública, quanto a cria cão da "Univer
si'd:a.ode de Om~o ::'reto>•. - Inteirada. 

Do Sr. Dirceu do.s S.antos Wallbacih 
soli-citando o apoio c.·esta AsiSembléia 
para a extin~·ão do Territó!·io do Igua
çu. - Inteirada. 

Do S'r. Gc'Vernad·cr d·e Guan:Jré 
informa-n.d1o q11-e os trabalhadores d.a 
bonracha E:•neaminhados àquel~ Ter
ritório, se!l11~J,r-e mereceram a atencão 
cui·d'ado:sa do govlêrno. - Inteiracla. 

Carta: 

Do ST. Fausto Vaz do.=; Sr.nt.as, soli
citando a esta A:s.sem'oléia rdacão d-os 
~rs. Senaà·ores e De·putadns p.Ór Par
tido\S e pcT unida<!·e d::t Feà·eração pela 
qu.a.l foram el'e-itos. - Atende-se. 

Abaixo-assinados: 

Dos f-erroviáric's u.a Estracl11 ds Fe·n·o 
SãJO Paulo-~Goiá.s, solidtando apoio 
d~s-ta .&ssemb1ékl para equipar:J.ção de 
seus sakkio-s. - 1nteirada. 

Dos f.erroviários extTanumerári·!Js d.s. 
Viaçá13 FérrH~:a do Rio GTande d{) Sul, 
prestando P.poio ao m:>~unento "Pró
Ef·etiv:açã,o" - e soli-citando a e·sta 

' .AISrembléia que f~ça constar no t-ext.o 
const.itucional e·~ta reivlndicacão. 
Int;etrada. · 

Ofícios: 

Da Se·cret:?.ria do Govêrno ele São 
Pa.uJo. c·c·n:•unkar..'õ:o ter en1ca.nünhado 
à Seàetaria da Educ::wã.-o e Saúd·~ as 
stDges.tões desta Ass.8m 1)1éia p::tra nor
malizar a si.tuaçã.o civil d·2 ntm12rosos 
ha,nse:nianos. - Ao requ.crente. 

Da· F-B·deraçã10 dDs Trabalhadores 
nas Inrtústrias de Fiação e ':De-cela.gem 
de Mi.nas Gerais, agradec.endo a in
fltiJêmcia desta Assembléia na revo
gaç.ã:o do Decreto S. 5C2, que contrai"ia
v:a os interês·s·es das oLl.ss,=s tra'balh::t
dcxras. - Inteirada. 

Avisos: 

Do Eíf. Ministro c.a Educação, co
municando as providên-::i.~-; tomad;:s, 
no s-entido de ser lidiO nas escolas {) 
discurs·o pronunciado nesta Assem
bléi:a, pelo Gen~rnl Dwight Eisenho
wer. - Ao requerenie. 

Do ST. Ministr-o da E1àwcação, co
mutnk.ancJ.;o q•ue a su:g2.stã{) Pl'ests.:da 
pelt>> Indi·~ação núme~o 242, de 1946, 
pc!l"deu o•p-o·rtunklaod2, pDis, em virtude 
do di~~Jost·o no De·c:r·eto 9. 610, todo o 
aoêr-vo d·~ "A Noite" t.eve locacã•o em 
uma S:)ded•a!cle F~nônim?.. - :-1o ,·e
querente. 

7-

Do. 8-2'. Mirlüstro da Educação, pres
t::mdo infm·mações solicitadas pelo R·e
ql..~criment-o n.0 349, de 1946, de aut-o
Tia do Ds·p.u;ta·do C a fé FHho. - Ao 
?"equerente. 

INDICAÇÃO N." 272, DE 1946 

Sugere ao Poder E.'recutivo que 
seja sustada a exzJedição de de
cretos-leis. 

Re::rueiro CjUe a D. Mesa da Aszem
b1éia oficie ao Sr. Presidente da Re
pública. dando-lhe conhecimell'to de 
que por e;sta Assembléia. já votou a 
Oatta -Magna da Nação, que será 
promulgada dentro de breves dias. 
em c::mseqüência pedindo a S. Ex. a 
que os decretos-leis deixem de ser 
expedidos, a partir de agora, respei
tando-se, assim, a soberania legis!a
riva desta Assembléia. Pedroso 
Júnior. - Lino Machado. 

Atenda-se. 

INDICAÇÃO N. 0 274, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo que 
seja sustada a execução de me- · 
didas qu.e 1J1"0ibem a exportação 
de madeiras. 

Requerimento: 

Exmo. Sr. Presidente da Assem~ 
bléia Nacional . Constituinte. 

Considerando prejudicial aos inte
resses nacionais o decreto que proi.be 
a exportaç§.o de madeiras, recente
mente baixado pelo Govêrno; 

Considerando que nos centros de 
expJm·ação, transporte e comércio elo 
aludido ramo de atividade causou o 
aludido decreto grande decepção e 
profundo alarme, provocando protes
tos por parte de organizações sedia
das nos Estados ele Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul; 

Considerando que no Estado do Es
pírito Santo existem enormes esto
ques de madeiras já compron.etidas 
em negócio.:; de exportação e transa
ções bancárias de grande vulto, don
de a justa expectativa de prejuízos 
e àificuldacles, bem assim o fato de 
terern os estabelecimentos de crédito 
trancado o financiamento . ~.,_ecessário 
à solução de transações ainda pen
dentes de solução, o que está provo
cando verdadeiro pânico em diversas 
praças e.;piritossantense.s, imnondo a 
m2.ts desastrosa desordem eni impor
tantes e diversos centros de tra;baJho; 

Considerando que a medida de ex
ceção Rdotada pelo Govêtno deve ser 
cancelada, até que o S8nhor Mi-:1istro 



-8-

da Fazenda estude melhor os seus 
efeitos, atendendo aos casos suscita
dos pelos interessados dentro de for
ma e medida mais consentâneas com 
os interesses e aspirações nacionais: 

Requeiro que a Mesa solicite do 
Ex mo. Sr. Presidente da República 
urgentes providências no sentido de 
~Br sust?."da a execução das medidas 
que proi.bem a exportação de madei
r as, até que S. Ex. a o Sr. Ministro 
da Fazenda ultime os estudos e en
tendimentos a que se dedica no mo
mento, por sugestão dos interessados. 

Sala das Sessões, 10 de setembro 
de 1946. - Vieira de Rezende. 

- Atenda-se. 

O SR. P.RE3TDENTE- Está finda 
à leitura do exp·edie.·nte. 

Senhores Represe:ntanto2s , afigura
se-me que, após a votaç.ão do disposi
tivo referente à. autonomia do Dis
trito Federal, ficaram prejudicadas 
duas emendas. A prilneira, n.0 1. 383, 
é d.e autoria do Sr. Deputado Café 
Filho. Se S. Ex.a fizer questão, sub
mete-la-ei à votr.ção. 

O SR. CAFÉ FILE:O Sr. Presi-
dente, des-2jo conhecer os "gwlnaba
rinos" da Assembléia ... 

O S1R. PRESIDENTE- Vai se pro
ced•er à v.ota.~ão da emenda do nus• 
tre Repres·ent.an t.e S·r. Oafé Filho, 
que estab2Iece: 

N. 0 1.383 

As Disposições Transitórias 
Artig.o. . . O Distrito F-edera.!, 

enquanto nâo E·2 realiza sua mu
dança pa::·a o Brasil Central, 
o-cupará área, adj2.cent~ à Baia 
de Guan::t.bara, tirada dos clisü·i
tos administrativos chamados 
atu:ümente Ce~1tro, Estácio e La
ranjeiras, abrangendo a zona onde 
se levantam os Paládos Presi
denciais e sede dos Ministérios. 

Artigo... O 1·csto elo T·erritório 
do att~al Distdto Fed·eral consti
tuirá o Estado Gi.U1i12.-ba!a aue se 
rege-rá pe1o .:!JspoEto nesta Cons
tituição sô l:m:: a orga.nização dos 
Estadcs. 

Artigo ... O Distrito Federal z:e
rá admini-strado por um~. Junta 
de três m smb1·os , dois doêles no
meados pelo Presidente da Repú
blka, cc.m aprovação do Senado, 
o t-er·ceiro in1Jcado pelo Corpo de 
Engenheiro .'> r:o Ex·érci to. 

~ 1. u - Aos resid:ntes no Dis
trito F'eds:·21 nã.o ssrá permitida 

n-enhuma atividade política dtm
tro daqúele te-rritório, mas pode
rão exercer o direito de voto no 
territó:rio dos Estados em que se 
inscreverem como el-eitores. 

Artigo ... - O se·rviço ge·ogTáfi
co do Exército demarcará as fron
teiras, entre ü nosso Distrito Fe
deral e o Estado Guanabara. 

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

Os Se-nhor·es que aprovam, queiram 
levanta:!.·-se. (Pausa) . 

Está rejeita.da. 
Gonsidero igualmente prejudicadas 

as emendas ns. 3. 772 e 3. 696 of.ere
cidas pelo Sr. Deputado Jurandir Pi
res, sôbre as qmüs S. Ex.a já de-· 
senvolve·u considerações e bem a:ssim 
a de n. 0 3. 696 e estão assim redigi-
das: · 

Requeiro d·estaque para a emenda 
n. o 3. 772 ao art. 122 do proje.to pri
mitivo (a.rt. 25 pará,grafo único do 
projeto revisto) ~~ ref.e-re·nte ao § 3. o 
do art. 4. 0 do art. das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Sala das S·essõcs. 7 de se.tembro de 
1946. - Jurandir ·Pires. · 

A em:mda diz: 

N . o 3. 772 

Desloque-se para a Seção I e 
substitua-se por: 

"0 Distdto Federal, onde se lo
caliza a Capital da F€d•2ração, 
será elevado à categoria de Es .. 
tado com o nome de "Estado da 
Caricca". 

§ 1. o A l~i orgânica 
Constituição !'ará a sua 
em muni-cípios. 

de sua 
divisão 

Requeiro desta,que para a emenda 
n. 0 3. 69S ao art. 1. 0 § 2. 0 do pro
Jeto primitivo conespondoente ao arti
go 1. o § 2. 0 do Projeto Revisto e 
refe'rente a m:üéria do a.Tt. 4. 0 do 
art. das Disposições Transitórias. 

Sr:-J~t das Sessõ;::s 6 de setembro de 
1946. - Jumndir Pires. 

A emenda diz: 

N. 0 3.696 

Art. 1. 0 • 

~ 2. 0 - Subs titua.-s·e por: 
A Capital da U.!1iáo será na cidade 

do Rio de Janeiro. 

O SR. JU}(,ANDIR PIRES - DE· 
fato, Sr. Pl·.:::j~l·ente, minhas emen~ 
das est~.o pr-ejudi-cadas pelo resultadG 
da vot:?.ção, que ap,esentou a de: 
nobr·e C·CJle-ga S!'. Café Filho. 
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O SR. PRESIDENTE - Subm-ete
rei ao voto da Ass·emb1éia o destaque 
requerido pelo Sr. Representante 
Hermes Lima ria seguinte emenda 
aditiva às "Di.5posiçõ-es Transitórias", 
do serguint•e teor: 

Requeiro destaque para a emenda 
de minha autoria sôbre pagamentos 
par-celados por indenizações em di
nheiro, apresentada na Grande Co
~são. - H ennes Lima. 

A emenda diz: 

Art. . . . Durante vinrf:e e cinco 
anos, as indenizações em dinhei
ro de que trata o § 16 do art. 141, 
quando atingirem a . quantia de 
vinte milhões de cruzeiros para 
cima, em se tratando da União, 
e de cinco milhões de cruzeiros 
para cima, em se tratando dos 
Estados, poderão ser pagas par
celadamente, na forma que a lei 
determinar. 

O SR. HERMES LIMA (*) - Se
nhor Presidente, Srs. Constituintes, 
na Comissão ela Constituição a:-resen
tei a seguinte emenda às . Disposições 
Transitórias : 

"Durante 25 anos, as indeniza
ções em dinheiro de que trata o 
§ 16 do art. 141, quando atingi
rem a quantia de 20 milhões de 
cruzeiros para cima, em se tra
tando da União, e de 5 milhões 
de cruzeiros para cima, em se tra
tando dos Estados, poderão ser 
pagas parceladamente. na fJrma 
que a lei determinar . " 

O Sr. Nestor Duarte - Pediria a 
V. Ex.a que requeresse o destaque 
das palavras ''em dinheiro", para flUe 
a lei ordinária pudesse estipular as 
condições do pagamento parcelado. 
Viso, com o destaque sugerido ao no., 
bre colega. atenuar o gr:;wíssimo êno 
que cometemos, i.ncluindo no texto 
permanente da Constituicão a obri
gatoriedade da indenizaÇão em di
nheiro, contra a qual, aliás, me bati 
aqui e clamei em apar·tes repetidos. 

O SR. HERMES LIMA - Exata
mente, Sr. Presidente, minha emen
da. visa suavisar o rigor do § 16, do 
art. 141. da Constituição já votada 
determinando que as indenizações 
têm que ser pagas em dinheiro. Pa
rece-me, a mim, que, dispondo-se 
dessa forma nas "Disposições Tran
sitórias" não poderá cogitar de ou
tro meio de pagamento, senão em di
nheiro. 

O Sr. Paulo Sarasate -- O nobre 
O:!.'ador tem tôda razão. 

O SR. HERMES LIMA - É o 
que me parece. 

O Sr. Paulo Sarasate - Não há 
dúvida que a expressão •·eM dinhei·· 
ro" foi demasiada no texto do pro
jeto constitucional. 

O SR. HERl\1ES LIMA - A ex
m:essão "em dinheiro" fol demasic,
c1a no texto da Constituicão. 

O Sr. N estar Duarte _: Espera v a de 
v. Ex.n. coma espero ainda, uma 
afirmação categóric:::.. depois de exa
me mais demorado, no sentido de res
ponder à perg·unta: se as "Disposi
-ções Transitórias" podem, ou náo, 
exduir a e;mressão "em dinheiro". 
'Trata!1do-se ·de disuosicões transitó
rias, penso que pÔderão dispor de 
maneira diferente das disposições per
mm1r:mtes. e tanto é assim que elas 
se chamam "Transitórias". Devem 
resolver situação nã,o permanente, 
como a que V. Ex. a pretende com 
o prazo de vin'te e cin-co anos. 

O SR. HERMES LIMA - O ar· 
gumento de V. Ex. a viria ao encon
tro do meu pensamento, mas temo 
que não seja acolhido pela maioria 
da Assembléia. 

O Sr. Paulo Sarasate - Por que 
V. Ex. a desconfia da maioria da 
Casa ? Vamos confiar e votar ! 

O SR. HERMES LIMA - Não 
desconfio; apenas argumento que, es
tipulando o § 16, do art. 141 do oro
.ieto constitucional que as inderiiza
cões serão pagas em dinheiro, as 
"Disposições Transitórias" não pode
rão dispor de outra maneira; só po
derão determinar que as indenizações 
ts,mbém sejam pagas em dinheiro. 
Minha emenda estipula apenas que 
tais indenizações possam ser pagas 
parceladamente, na forma que a lei 
determinar e pelo período de 25 anos. 
É muito fácil explicar porque. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Pare
ce-me que a emenda de v. Ex.a afu
genta o capital estrangeiro. 

O SR. HERMES LIMA - Não 
afugenta, e vou dizer porque. 

A Constituição consagrou a possibi
liaade da desapropriação por utilida
de pública e por interêsse social . Te
mos , pois. duas fórmas de desapro
priação: por utilidade pública e por
in terê.sse social. 

Por interêsse social será a que con
sultar os interêsses do Estado no de-
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senvolvimer:to de r:ro@Ta~:.n p1 ogres
sista sodal, de mar~cir?. a colocar, .sob 
a direção elo Estado, ativi•lad:::s ou em
prêsas que o Parlamento jule·ar ne
cessárias á expansão dessa política, 
visto oue no Capítulo da Ordem I<Jco
nômicâ c Social também dispõe a 
Com:titui:.:ão que o Estado poderá. in
tervir até para monopolizar qualquer 
emprêsa ou atividade econômica. 

Não pretendo que não se indrn.ize. 
Peço apenas que se indenize parcela
damente. Determino que a indeni7.a
çã.o pode sc:r em dinheiro; r. penas dis
ponho que será parceladamente, na 
forma que a lei determinar. 

O Sr. Osvaldo Lima - Sem juros? 

O SR. EtER.IvíES LIMA- "Na for
ma que a lei determinar" - ~ompre
ende os juros. 

Aí também precisamos confiar no 
Parlamento. Os nobres colegas .sa
bem que o Parlamento é composto, 
em sua maioria, de proprietários, que, 
naturalmente, votarão no sentido de 
proteger suas propriedades. Se levan
tarmos uma estatística nesta Assem
bléia concluiremos que a grandt-: maio
ria de seus membros é de proprietá
rios· de modo que não há como dei
xar 'de confiar na Assembléia. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, o 
que minha emenda. dispõe é guc, p~ra 
facilitar a obra social, cumprmdo dls
positivos constitucicmüs, mediante lris 
especiais que deverão ser votadas pe
lo Congresso, tenha o Estado a pos
sibilidade de indenizar parceladamen
te o proprietário, como acontece, por 
exemplo, com o projeto de desapro
priação das minas na InglatelTa ... 

O S1·. N estar Duarte - ~o México 
também foi assim, meu nobre colega. 

O SR. HERM:ES LIMA - . . . em 
que o Estado se reserva o ~irrito de 
indenizar essas minas atraves de pro
cesso demorado, e não à boca do co
fre, como dispõe o § 16 do art. 141. 

o Sr. Paulo Sarasate - Pediria a 
v. Ex.a que lêsse ·novamente sua 
emenda, para que não pairasse ~ú
vida sôbre sua exata interpretaçao. 
Estou a vêr má interpretaçiio em tôr
no dêsse texto, que é patriótico, lou
vável e defende os interêsses do po
der público mais que qualquer outro. 

O SR. HERMES LIMA- Evidente
mente da forma por que está redi
gido ~ § 16 do art. 141, não 8 ~os
sível que o Estado venh:J, a reallzar 
grandes desapropriações, se t-iver de 
fazê-las, porquanto não poderá pa-

g; ~.l· de um::t só vez tais desapropria
eo;::s. 
• O Sr. Osvaldo Lima - O Est~do 
poderá emitir a quantia necessária. 

O SR. HERMES LIMA - Tr~J meio 
a!::ravaria a situação. Pretendo exata
n-lente evi.ta.r emissões e obst[!..r que 
os orçamentos sejam sobrecarregados 
de uma só vez com quantias vulto-
sas. 

Parece-me Sr. Presidente, que mi
nha emenda' está plenamente justifi
caáa, e vou lê-la de novo para ~ue a. 
Assembléia tome inteiro conheCimen
to dela. 

o Sr. Amando Fontes - E' justa e 
devê ser aprovada. 

o Sr. Etelvino Lins - A emenda de 
V. Ex.a merece aprovação do plenário, 
para corrigir grave êrro da Constitui
ção já aprovada. 

O SR. HERMES LIMA - Muito 
obrürado a VV. Ex.as. 

M:i'nha emenda diz o seguinte: 

"Durante vinte e cinco anos, as 
indenizações em dinheiro, de que 
trata o § 16 do art. 141, quando 
atingirem a quantia de vinte mi
lhões de cruzeiros, para cima. em 
se tratando da União e de cinco 
milhões de cruzeiros para cima, 
em se tratando dos Estados, po
derão ser pagas, parceladamente. 
na forma que a lei determinar. 

o Sr. JaZes Machado - Os Estados 
poderiam fazer operações de cré~di.to 
e pagar em dinhei_ro ._ Do contrarw, 
seria uma expropnaçao. 

O SR. HERMES LIMA - A verda · 
de é que estamos num tempo de pro
fundas transformações.- O mundo se 
lanca numa ·direção em que o Estado 
é chamado a exercer papel que não 
lhe e!·a atribuído na antiga econo:I!1ÜJ. 
liberal. Se bem ou mal, a exp:=:nen
da o d·emonstrará depois; mas es~a 
é a irresistível tendência contempora
nea. 

O Sr. Pau,lo Sarasate - V. Ex. a tem 
tôda razão. . . 

O S1·. Souza Costa - Segundo veJO., 
o texto aprovado começa afirmando 
o direito de propriedad·e; depois, abre 
a exceção, que é o caso da de_s~?ro
priação po_r necessida_?e e 1:1t1liaade 
pública, ou por interes?e soç1al,_ me
diante prévia e justa mdemzaçao. 

O SR. HERMES LIMA - Indeni
ação em dinheiro. 

o S1·. Souza Costa - Se a emenda 
de V. Ex. a fôsse aprovada, teríamos, 
desde logo, durante vinte e cinco anos, 
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despresado o direito de propriedade, 
permitido que êle deixasse de existir 
sem ind-enização justa e prévia. A 

·concessão de prazo. está em absoluto 
desacôrdo com o preceito .iá aprovado 
da Constituição. 

O SR. HERMES LIMA - Vossa 
Ex.o. nüo tem razão, porque minha 
emenda não modifiea o parágrafo 16, 
do art.igo 141; não retira qualquer 
protzr.:ão ao direito de propriedade; 
não impede que a indenização seja 
justa. Minha emenda está em fun
çào dês te artigo; só entra em ação 
tomando-o ccmo ponto de ref.erôncia. 
A indeni!!ação deve ser justa e em 
dinheiro. porém apen::ts durante vinte 
e cin-co anos. Assim se proc-ederá 
quando fôr de vinte milhões de cru
zeiros para cima, em se tratando da 
União; e de cinco milhões para cima, 
em se t!"a tai'f'do do Estado. Pod-e1·á, · 
então, ser paga parceladamente, na 
forma que a iei autorizar. 

O Sr. Souza Costa - A indenizacão 
deve ser prévia. Portanto, a emenda 
de V. Ex. a atenta contra o vencido. 

O SR. HERMES LIMA- Não aten
ta contra a vencido. 

O Sr. Adroaldo Costa - A indeni
zação deve 3er prévia, de acôrdo com 
o texto constitucional. Não sei como 
conciliar indenização -orévia com lJa
. gamento posterior. 

O SR. HERMES LIMA - Não é 
· .paga depois; começa a ser paga no 
ato da desapropriação. 

O Sr. Agameumon Magalhães 
E' forma de pagamento. 

' O SR. HERMES LIMA - No ato 
da desapropriação. 

O Sr. Mário Masagão - Se a in
denização começa a ser paga, não é 
prévia, não é ante1·ior. No entar.to, 
pelo têxto votado, deve ser ante!·io!·. 

O Sr. Plinio Barreto - A ind::)ni
zação deve ser prévia, e no caso que 
V. Ex. a figura não o seria. 

O SR. HERMES LIMA Não 
será prévia na totalidade; mas sr:rã 
prévia, porque começará da data ch 
desapropriação. Essa é a única ma
neira que a Assembléia Constituin
te tem para dar aplicação compatí
vel, com as necessidades sociais, ao 
têxto duro, rígido e capitalista Ql1e 
votou, no sentido de que as indc!li.
zações só podem ser pagas em di
nheiro. 

O Sr. Adroaldo Costa - Em 1897, 
no Rio Grande do Sul, foi propo.st::>. 
ação de reivindicação contra a União 

e o Estado. O feito arrastou-se p:-· .. 
los tribunais até que, há uns qm. t'·a 
anos, foi definitivament-e julgada 
contra a União e o Estado. Era um 
dos autores o finado professor da . cF
reito civil da Universid3.de do Rio 
de Janeiro, Francisco de Paula L8-
cerda de Almeida. Gastou sua vio .. 1. 
sem ver o resultado dessa demanda . 
Conseguida a -J'itória, somente de!Y. is 
de 25 anos é que a União e o Es
tado fazem o pagamento. 

O SR. HERMES LIMA - Essa é 
uma história :lramática, mas m~ra 
história. Não tem nada com a lni
nha. 

O Sr. Rui Santos - E' história 
velh:l'. 

O SR. HERMES LIMA - E' his
tória antiga e diferente. O que ele
fendo é a possibilidade do. Estado 
fazer des::tpropriações em nome rio 
interêsse sccial e não ser obrigado a 
pagar, de uma vez, a indenização, 
daquilo que êle, provàvelmente, jJo
dcria fazer de maneira menos r::tcli
cal. E seguramente o fará , se esta 
Constituinte não quizer colocar ·em 
suas mãos os instrumentos leg·ais- pa-· 
ra o progresso social no Brasil. 
(Muito bem; muito bem,. Palmas.) 

O SR. COSTA NETO - Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

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

O SR. COSTA NETO (Pela or
clem) - Sr. Presidente, peço a V 'B
sa Exc.a conceda a palavra ao no
bre deputado Sr. Sousa Gosta. 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o Sr. Repre.sent.ante Sousa 
Costa. 

O SR. SOUSA COST ;i ( Pam en
caminhar a votação) - Sr. Pre.3i
dente, Srs. Representantes. 

A emenda que acaba de .ser aprf;
sontada pelo nobre deputado S~nhor 
Hermes Lima não merece, a meu ver, 
aprovação da Casa, e não o merece, 
sobretudo, porque atenta cDntra o 
vencido. 

O Sr. Plinio Barreto - E' êsse o 
argumento. 

O SR. SOUSA COSTA - .Já es
tabeleceu esta Assembléia que a :n
denização deve ser justa e previa
mente paga. 

o Sr. Nestor Duarte - Dá licença 
para um aparte, meu n<.:bl'e colega? 

O SR. SOUSA COSTA- Pois não. 
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o Sr. Nestor Dum·t~ ·- O <'n-
tendimento da expressão "prévia in
denização" não signi.fica que o paga
mento deva ser antecipado. Quando 
se estabelece que há prévia indeniza
cão, impõe-se ao Poder Público a obri
gação de, antes, entrar em entendi
mento com o desapropriado para fi
xar a condição de pa-gamento. ll:sse 
acôrdo é que deve ser prévio; o pa
gamento, conforme o acôrdo das par
tes, pode ser posterior. 

O Sr. Ataliba Nogueira - O nobre 
orador consente num aparte? Como 
V. Ex.a. se lembra, na Comissão da 
Constituição, o Sr. deputado Arruda 
Câmara propôs, para resguardar jus
tamente o direito de propriedade, que . 
até mesmo o pagamento não fôsse em 
apólices da dívida pública, mas em 
dinheiro de contado. Foi matéria vi
toriosa na Comissão, para se evitar 
que o direito de propriedade fôsse 
atentado pelo Estado, que pretende 
garanti-lo. 

O SR. SOUSA COSTA - Agradeço 
o aparte do nobre deputado em res
posta ao ilustre represententante, Se
nhor N estar Duarte. 

Mas, tanto está no espírito do le
gislador Constituinte que o pagamento 
da indenização seja feito prêviamentf', 
que ele nem m .;smo CJ.dmh.hl se fizesse 
através de títulos, mas exi.giu que fôs~e 
em dinheiro . Por que? 

Exatamente porque a Assembléia 
não comp1·eende seja alguém expro
priado de seus bens sem prévia e justo 
indenização, conforme assegura de 
modo absoluto a própria Constituição. 

O Sr. Plinio Barreto - Isto é ma
téria vencidé',, incorporada ao texto 
constitucional. 

O SR. SOUSA COSTA -- Nr:stas 
condições, Sr. Presi-dente, julgo que a 
emenda atenta contra o vencido. 
Nada se me afigura mais inconve
niente do que qualquer medida que 
atinja o direito de propriedade e, con-· 
seqüentemente, a:bale o ambiente de 
confiança de que carecemos para que 
se continuem a inverter no país novos 
capitais, colaborando para ó desenvol
vimento · e gnmdeza de nossa pátria. 
Por isto, solicito que se vote contra, 
absolutamente contra a emenda . 

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex."· 
disse que a medida atenta contra o 
dispositivo do texto permanente. Deve 
lembrar-se, entretanto, de que as 
Disposições Transitórias são exata·
mente para regular e completar certos · 
dispositivos permanentes. Nem é a 
primeira vez que procuramos, em dis
positivo transitório, modificar o que 

figura no texto permanente, inc:usi.ve 
na questão das inelegibilidades e vá
rias outras. São assuntos correlatos 
('ontra os qua-L~ não inte~~.re~·em em 
absolutó, as Disposições Transitórias. 
V. Ex. a. a·pega-se à p:eliminar, por
que não encontra argumentos para 
discutir o mérito da questão. 

O SR. SOUE~A. C06'1A --O aparte 
de V. Ex.a. vem em meu auxilio. 

Concordo plenamente em que as 
Disposições Transitórias têm por obje
tivo tornar exequível a parte perma
nente da Constituição. ...v.r~:::. se há ne
cessidade de se esta beleee-r um período 
de 25 anos para durante êle se .fazer 
o pagamento de desa;)l'opriaçõ8s de 
propriedad·es, entiio é por que conside
ramos que há desa.prop:::iações e de 
grande valor para fazer · dentro dêsse 
período breve. Não fôra isto, não ha
veria motivo algum p.t~a introduzir 
nas Disposições Transitórias tal dis
positivo. Que desapro_:Jriações de ur
gência são essas? Se ~las existem e 
as queremos fazer devemoc;; J)(_,ssuir di
nheiro para efetivá-la~. Se n~.o dis
pomos de recursos suficientes não po
demos arrogar-nos o direjto de aten
tar contra a proprieriade alheia. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - ~ou lêr a 
emenda do Sr. Representante Hermes 
Lima: 

"Dura.!11te 25 amos, as indeniza
ções, em dinheiro, de que traJta .o 
§ 16, do art. 141, quando atingi
rem as qua.ntia·s de 20 md.lhões de 
cruz.eiros para cima, €ffii:, e tratan
do da União, e de 5 milhões de 
cruzeiros para cima, em sa tra~.an
do dos Estados, poderá~ .. , ser pa
gas pa:reela-dame'IlJte, na forma que 
a lei de•tennin9.lr". 

O ;SiR. GABRIEL PASSOS (*) (Pela 
ordem) - Sr. Pl'!esidente, v·otado p.ela 
Casa que a :indenização deve ser jus
ta e prévia, não pode texto posterior 
estabelec.er, contràriamente, que e}a 
seja não prévia, ma.s a poste1'iori. N es
tas condi·çôes, a emenda parece-me 
estar :pr:ejudicalda. (Muito bem. Pal
mas.) 

O SR. NESTOR DUARTE (~') (Pela 
ordem - Sr. Presidente, a eme11Jda 
estan:ia evidentemente prejudiJcada se 
tiv.esse interferência com o texto per- . 
manente da Constituição. Desde, po
rém, que se vai encarta.r nas Disposi
ções Transiltórias, cel'ltament~ o ple-

(~') Não foi revisto 'Pelo ar.ador. 
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nano pode reJeitá-la, ma-s não pela 
prelirnlnar de estar :prejudicada. 

O SR. HERMES LIMA e) (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, ~ Emendn. 
não está prejudicada, visto como inde
nização prévia é a concordância do 
.preço antes da entrega da causa, an
tes da imissão na posse. (Muito bem> . 

O SR. PAULO SARASiATE (1.' ) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, datet 
vênia do nobre Deputado Sr. GabrieJ 
P~ssos, digo que não está, nã.o pod~~ 
e&tar prejudi·cada a ·emend:a . Ainda hS'. 
pouco votamos dispositivo transi·tório 
fixando em cinco ancs o .p:raz..; de TI{)S• 

sos mandatcs. (Muito bem.) No e·n
tanto, no texto per.manente está de· 
terminado o prazo de qu2.tro anos. 
Como podemos modificar qeatro ~ara. 
cinco? 
· O Sr. Gabriel Passos - Há vá·ria.s le
gisla;tura·s, w..as só há uma. indeniza
ção. 

O SR. PAULO SARAS.o\TE - E' 
ques.tão de il1deniza1;ã.o. De um lado, 
está o es•pírito lúddo do eminente Sr. 
Gabriel Passos; de outro, o espírito 
não menos brilhante do Sr. Hermes 
Lima. Assim, a Ca.sa deve de.cild.ir do 
assunto sem receio, cada qual err.J.tind.-o 
sua opinião como melhor lhe par-ecer. 
Ul.fuito bem.) 

O SR. NESTOR DUARTE C) (Pela 
ordem) - Sr . Presidente, os nobres 
-cole.ga.s aJirmam que a indenização 
prévia é clát-:;s-ula obrigatória em tcdos 
o.s casos de expropri'a.çã-o, :ma>S se es
qu~em de que, no próprio texto per
manente da Constituiçáó, em ca.so de 

·Com~ão intuna - em qualquer delas, 
pDrque não disting·ue a comoção gra
ve - a indeniza-cão é ulteri.or . 

Quero, com isso·, ma-.:;t.rar que o texto 
da Constituição se apresenta sob esse 
aspecto. (Muito bem) . 

O SR. JOÃO MENDES C') (Pela
ordem.) - Sr. Presidente, ficou defi
nitivamente assentado que, nas Dispo
.sições Transitórias, não se poderia 
apresentar emenda visando assunto 
novo. 

O Sr. Pat!lo Sarasate Mas a 
emenda é velha. 

O SR. JOAO MENDES - O assun
-to é rigorosame,nte novo. A emenda, 
não cons-ta das Disposições Transitó-
1'ias. Foi apresentada depois de dis
tribuído o avulso dessas Disposições, 
e ela não manda suprimir - vej&. bem 
V. Ex.a - qualquer di_~itivo. 

e·) Não foi revisto pelo ora,dor. 

V. Ex. a deliberou que as eme.uda3 
admissíveis · seriam aquelas que man
dassem suprimir dispositivos. (Mu·ito 
bem) . Esta não manda suprimir, II.l8.3 
inova. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Quero dar 
uma explicação ao nobre Representan
te Sr. João Mendes: a emenda não 
foi apresentada agora, mas na pró·
pria Comissão. 

O Sr. João Mendes - Acato n de
liberacão de V. Ex. a. Não posso dis
cutir com a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - Náo jul
guei prejudicada a emenda, porque 
não tem caráter permanente. A ma
téria da emenda é de natureza transi
tória; 

Os Senhores, que a aprovam, quei
ram levantar-se. (Pa·usa.) 

Está rejeitada. 

O SR. HERMES LIMA ( '-') C Pela 
orâem . ) - Sr. Presidente, peço veri·
ficação à e votação. ll:ste pedido náo 
tem qualquer intuito obstrucior..i.sta, 
mas apenas o de es-clarecer a orien
tação social da Assembléia, pa!'a quà 
o povo aprecie e os historiadon\:; ré
gistr-em. 

O Sr. Costa Neto - Sr. Presidente, 
pediria a V. Ex. a procedesse a nova 
votação simbólica, porque talwz o 
nobre Deputado Sr. Hermes Lima se 
convencesse de que a emenda foi de 
fato rejeitada e desistisse do pedido 
de verificação. 

O SR. HERl\1ES LIMA - Sr. Pre
sidente, se pudesse, pedilia até a vo
tação nominal. 

O SR. PRESIDENTE Vúmos 
procede!· à verificação da votação. · 

(Proced~-se à ve ·'ijicaqâo) . 

Votaram a favor da emen<:ia 101 e 
contra 135 Srs. Representantes. 

Está rejeitada a emenda. · 
Em votação o requerimento de des

taque para a emenda n.0 3.601, do 
Sr. Representante Carlos Prestes e ou
tros, cujo . destaque está assim redi
gido: 

Requeremos destaque para a emen
da n.0 3. 601, das "Disposições Transi
tórias''. 

Art. - Onde convier - São dis-
solvidas as polícias pclíticas e f,Spe
dais existente . .; até à prl~sünt~ data e 
instaurado processo criminal contra oo 

( 1' ) Não foi revisto pdo orador. 



r.an;;e:reiros e pvliciais re~·;'Yonsáveis por 
{::·3mes e espancamentos na pessoa ãos 
p!'ESOS politiCOS. 

1.0 signatário: Deputado José Cl.(J.U
iüno da. Silva. 

Sala das Sessões, 7 de setembro de 
J 9-4.6. - Carlos Prestes. 

O SR. CLP.~.UDINO SILVA C', 
Sr. Presidente, a Constituiçã.o que es
i.amos votando, sem a emenda apre
~.entada pela bancada do nosso Parti
do, não ficará completa, no que diz 
:resp-eito á reintegração do país nas 
normas democráticas, porque serão 
::nantiüa.s as polícias políticas. De fato, 
qua.ndo o Brasil reingressa no regime 
de libcrda.de para os partidos · políti
ços, pa.ra as organizações de carR,ter 
popular, seria. contrassens.o ma.nt€r po
lidas capazes de coagir tais parti
dos. 

Esclarecida como está. a Assemoléia, 
Em face do que foi aqui votado, no 
sentido de se assegurar à naçãú um 
regime democrático, muitas palavras 
Iláo serão necessárias para justificar 
a emenda, apresentada pela bancada: 
comunista e da qual sou primein sig
::.a t.é.rio. 

Eis 9.. texto da emenda: 

"Si:í.o dissolvidas as polícias po
liticas especiais existentes até à 
presente data e instaurado pro
ctsso crilninal contra os carcerei
ros e policiais responsávei& por 
cr~mes de espancamento naB pes
soas dos presos políticos. " 

O Sr. João Am.azona.s - Sem dú
v:id?~ , é necessário dis....~lver essa políd.a 
política qUt~, a.inda hoje, é constittúda 
cos mesmos a.()sassinos, espancadorcs c 
tortun'lsdores do povo. Com a emenda, 
nR.o p,retenáemos liquidar policias po-

. 1iüca.s, mas ês.S'es deQJartamentos "es
~>e.da.is' ' que ~ó têm cometido crimes 
conu·a n. populaç.ã<L Quero acrescen-

- r.ar que certo espancaiClm· de nome 
"Boré'' organizou um núcleo traba
lhista no Denartamento Federal de 
S·egu:ranç.a Públic:a, cujo fim é invadir 
oüS sind:ica:tos, espionar os locais de 
t.rab::üho e prender os Ol)erários de-
p.ois de es;pancá.-los. · ' 

O SR. CL.<\.UDINO SiiLVA - Mu1to 
oportuno o aparte de V. Ex. a, que 
vem. ilustra1· o assunto, mesmo porque, 
quando se trata de cüssolveT a policia. 
política aquela. em que estão interessa
d v~: .~;a .nasco:; e criminmos comum, 

( *) Não f oi. revist.o pelo oraào!·. 

=~-

se P.,').doía. a,I;:>gar crue a ;,::raníçáo jã est..ã 
na.turalmenrt>e pre'\•i,f.:ta nos dispositivos 
atinentes aos funcionários públicos. 
do próprio projeto que acabamos de vo...' 
tar. 

A justificaç&o da emenda que venho 
de:!."ender oonsta do a.\'u1so impresso 
e se acha assim redigida: 

"R..ealm€nt~ . mrma democracia 
não se pode conc.ebe::.· a existência 
d e uma polícia política, composta. 
de elementos criminosos, irresipOn
~áveis e atrabiliá.rios. O policial 
d.eve se.!· um cidaàã.o sensato e 
eons.ciente de seus dev-eres. A su&. 
função é manter a ordem, inde
p3ndentement.~ dos interesses par
ti dári.oo, assegurando aos cidadãos 
o gôzo pl-2no dos direitos rec-onhe
ci<los em l•ei. Nas grand-es Demo
cracia.s i.sso d•e há. mutto acon~
ce . Torna-se necess&rio seu regis
tro ent.Te nós. 

O polici:>"l que maitrata, espan
ca., sevicia um prêso político, pode 
e deve ser qua1i;fic.ado oomo um 
criminoso c·omum, mereoend.o, por 
isso mesmo. os castigos da lei pe
nr~l. O respeito à pessoa humana 
é condi<,~ão sine qua non às fun
ções das autoridades poHciais''. 

Com estas palaVFo..s, Srs. Represen
t-antes, penso ter esclarecido a Assem
bléia, que }J()r mais de Uima vez tem 
provad-o nas votações o desej-o de pre
serva::: nossa pátria em um regime 
realmente democ:rático. 

E assim dou por justiífica.da minha 
emenda. (Muito bem; muito bem. 
Pal17UI.S. ) 

O SR. COSTA. NETO ('~ ) - S-e
nhor P:esidente, },)e<;ü a V. Ex.3 con .. 
ceà:a a palavra ao nobre colega Se
nhc~:: Ataliba Nogueira, que defenderá 
o pensamento da Comissão . 

O SR. PRIDSID'E1-.'l'TE - Tem a pa
lavra o ilUJStre R~resentan:te Sr. Ats.
liba Nogueira . 

O SL~. ATALIBA NOGUEIRJA -
( ·:· ) - Sr. Presidente, a emenda que 
a~aba dt-~ s·er deferu:lià.a parte de pres
SUiposto errado ... 

O Sr. Carlos Mariohela - V Ex.;l 
não tem razã.o. v 

O SR. ATALlBA NOGUE:mM. -
. . . e, em conseqüência, tôda ela está 
c::Ta.d.a. 

O Sr. Carlos MaTigllela - O pres
supeG1.o é de V. Ex. a. 

O S.R. ATALIBA NOGUEIAA 
Veja,mos qual o pressU}XIsto. 
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Di~. :;:. jusrt.j.f"k:~çã.o; l-ogo n·o iníc~.o: 

.. j~u:na der:J.ocrada não se pode 
('cnceber a existência de uma po
:'~da püliüca. c:cmpo~ta. ci~ ele
Jrner; tos crüJ.ijnoscs, irrespo:n.sá v eis 
e z.tré:hiliários". 

O Sr. Jorae An:.aâo - E at.é de la
í::r ·ôc~~ de gÚinhes! 

O s,·. Carlos M(J.righela - O orador 
~·1ega fsse pre;,snposto ? 

O SR. ATA.LIBA NOG"CJJ.~.:ll1A 
De:..sde que b:w con.stitua a base ou 
:i.õlha ccnid;::. de elementos CO:ilpo
ner:.t.es de uma polícia, el!identemente 
·f:sta tel'á de ser supres<:-~a. 

Meditem bem, Srs. Hepre~ent:mtes: 
onde está o êrro? Está em G.Ue ntill'la 
dem.ocrada, isto ~. onde e)dste um 
Parlamento fkc~liza.õ.or àa vida do 
r~c.vc, numa ci.emocrr:.eia onde as leis 
part.f.m do poder competente, nã.o é 
po&'Jl'i'e! aconteça o que se encontra 
r:· .. nui. 

·:ms o que há de errôneo no pressu
posto dos n.ob:.·es Represen.tantes slgna
tá!'i:Os da emenda. 

O Sr. Cla.uàino Silva - O ilustre 
c:ra(~Cf n?í.o i.g-nora. que aca l:amos ·de 
vot<lr uma. Con;;Ut.ui~'§.o que :üende às 
:necessidades n.é:donais, c\(;poir.' de sair 
o p~.is de um regime venlsdeiramente 
~.mti-democrático. 

O SR. ATALIBA NOGUEIHA -
E V. Ex.a ainda não acredita que 
van1os liquidar essa ditad.ura dentro 
de três ou quatro dias? Se acredi
tasse, não viria propor emenda como 
essa. 

A mentn.Hdade revelada pelos nobres 
{~OiE-gas acha-se pejada de nuvens di
tatm·iais. SS. Ex.as não saba"11 que 
está em nossas mãos de legisladores 
i."llpor penas aos criminosos que, con
tur-bando o espírito público, desaten
{~endo às m·den.s superiores, cometem 
'lThnEs, a pretexto de manter a ordem? 

<Trocam.-se apartes. O S;. Pre
szdente recZanw atenção.) 

Em conclusão, o Poder Legislativo 
criará ou disciplinará por lei a. policia 
_;__ seja especial ou não, seja políti.ca, 
.social ou comum. Não há, portant.o, 
!Iecessidacle da emenda. 

Esta1ia de acôrdo com os ilustres 
rolel;"ns, se a emenda condenasse a 
polf.cia política da Gestapo e da G:t::.u. 
r:stas, sim, não podem medrar numa 
'~emocracia. 

O Sr. Arruda Câmara - Piores que 
r.osEas polícias políUca.s, são exate.
mente a Gestapo e a GPU nos Estados 
tetalitárlos. Contrn e1as é preciso em-

p:reendcr uma campanha em todo o 
mundo . 

O SR. ATALIBA NOGUEL~ - O 
policial que maltrata, espanca, sevicia. 
préso político deve ser qualificado cri
mino.so e, como tal, pr.ocess?..do. 

Não há., pois, motivo algum para 
i.n:::.crevermos na Constituição o que 
a c:.rnenda p:ret.eade. 

Encaminhemos para o processo cri
minal, procurando por na cadeia, me
diante proc:;sso judici;:;J, com as garan
ti~::> democráticas, aquele policial que 
~tente contra a libenl.ade. 

O Sr. Arnulcr. Céi.m.a.ra - Os cons
pirado:::e.s é que temem a polícia. 

O Sr. Caires de Brit.o -- Nós apre
sentamos çmenda suDri.mindo a uoli
cia p-Jlítica. O nob!"ê orador podr,rá. 
apresentar outra suprimindo a GPU 
e o ilust!'e rep:·esentante Sr. Arruda 
Càmara, outra, eliminando a Gesta
po. 

O S~ . .ATALIBA NOGUEIRA -
Não é o cc.so. Temos pode1· para su
primir as polícias, sejam quais foren!, 
e estabekcer os deveres policüüs, a in
frr.çf~o dos .. q~ni~ poder~ dRr lugar 
•~ proce[;.so w.sclpl:mar. a;,:;snn como en
sejar processo crhninal. Por conse
qü&ncia., as líberdndes públicas estão 
suficientemente garant.idas. 

Feço, assim, à Casa a rejeição da 
en1enda que vem, "tão sómente", como 
obra demagógica, pe1·turtar nossa exis
tência (Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE- Vai-se pro
ceder à votação da emenda n. 0 3. 601. 

Os Senhores qu-e a aprovam, quei
l'am levantar-se. (Pausa.) 

Está rejeitada. 
Há três pedidos de destaque, rela

tivos ao art. l.ú cio projeto de Dispo
.sicões Transi-tórias, subscritos pelos 
si:·s. Silvestre Péricles, José Bonüácio 
e Ban·eto Pinto e nos seguintes têr
mos: 

Requeiro a V. Ex. a.. na forma regi
mental, se digne .conceder destaque 
pn:.:·a a emenda supressiva que, como 
membro da Comissão de Constituição. 
apresentei em relação ao artigo 1.0 e 
seus parág1·a.fos 1.0 e 3.0 , das Disposi
ções Transitórias. a fim de que a 
eleição do vice-presidente da Repú
blica coincida com as do ar.tigo 11, 
pela mesma forma direta do voto po
pular. €stabelecida na Constituição. 
Obtendo a honra do deferimento, 
peço a finez2.. de defender oralmente 
o desta.que. 

Rio, 6 d·e setembro de 19~. - Sil
vestre Péri!:les. 
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Requeiro destaque para a emenó.a 
apresentada oelo Sr. Deputado Sil
vestre Péricles de Góis Monteiro a 
l'espeito da eleição do vice-pre-sidente 
da República pela votação diret<? .. 

Sala das sessões, 6 d-e setembro de 
lr:J':l:6. - José Bonifácio. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a 
palavra ao signatário do primeiro pe
dic1o. Sr. Representante Silvestre Pé
ricles. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES ( ~, ) 
- O art. 1.0 do ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, n'o pa
rágrafo 1.0 • determina: 

"Essa eleição (de Vice-Presiden
te da R-epública) far-se-á por es
crutínio secreto. e será em primei
ra votação JJOr maioria absoluta 
de votos; e. se nenhum dos vota
dos a obtiver, por maioria relati
va no segundo turno". 

No ~ 3.0
, ainda se estipula: 

"O Vice-Presidente eleito toma
rá posse perante a Assembléia, n a 
mesma data, ou perante o Senado 
Federal". 

Penso, e o disse na Grande Comis
são. que essas disposições se me afi
guravam anti-democráticas. Não de-
3ejo tratar de pessoas. mas. apenas, 
do aspecto geral do fato. Tendo. po
rém, alguns jornais cariocas dedarado 
que meu irmão. General Góis Montei
l'O, era candidato à Vice-Presidência 
da Repítblica , quero, de uma vez por 
tôdas . ass-egurar a esta Assembléia 
que nunca o Gen€ral Góis MonteiTo 
foi candidato a cargo eletivo algum, 
em nosso País. E' a orientac[o men
tal e moral dêsse cidadão da Repú
blica, que seus amigos têm aceito. em 
vista da pertinácia na recusa . 

Sr. Presidente, sinceramente. pro
nunciando-me de alma aberta, ainda 
não pude encontrar uma razão lógi
ca, jurídica. sccial, política ou moral, 
capaz de convencer ao brasileiro mé
dio, que a eleicão indireta do vic·e
lJresidente da República consulta os 
altos interêsses da nacionalidade. 

Não se compreende que o Presiden
te da República. num pleito memo
l'áV·el. como o de 2 de dezembro, te
nha sido escolhido pelo voto direto 
do povo. enquanto o vice-presidente, 
seu imediato companheiro e sucessor 
no Executivo F-ederal. venha a ser 
nomeado pelo sufrágio indireto, pro
movido pela Egrégia Assembléia Cons
tituinte. 

(~') - N§,o foi revisto pelo orador. 

O Sr. Nestor Duarte- V. Ex.a tem 
l:lJbsoluta razão. Não há motivos para 
se fazer uma exceção quallto à esco
lha do vice-presidentP da República. 
Ainda quando se argüisse que o atual 
Presidente da República ficaria sem 
seu substituto, poder-se-ia recorrer à 
própria Coru;tituição, que determina, 
na falta do Presidente da República , 
sua substituição pelo Presidente di:J, 
Câmara. 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Muito obrigado pelo seu esclareci
mento. 

Os eminentes senadores e deoutados 
aqui reunidos, homens cultos· e pa
triotas, não precisam da minha opi
nHio ou dos meus argumentos para 
uma decisão firme e imparcial, neste 
como em outros problemas constitu
cionais que se debateram n€ste cená
rio augusto. 

Apenas desejo acentuar, lealmente, 
o que vejo na emenda: devolver-se ao 
povo aquilo que ao povo pertence. 

Se êle é soberano c se aqui esta
mos em seu nome, não é possível q1.te 
lhe arrebatemos o primeiro dos seus 
direitos, que é o direito de votar li• 
vremente no vice-presidente da Repú
bli-ca, em eleic;ão normal e direta, como 
nos casos dos novos senG:dores, dos 
governadores de Estado e dos repre
sentantes, das Assembléias estaduais. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a. nun
ca foi tão oportuno representando tão 
bem a aspiração coletiva. 

O SR. SILVESTRE PREIGLES -
Muito grato a V. Ex. a. 

Para que os preclaros Constituintes 
dt. 1946 permaneçam acima de crí
ticas malsãs ou apressadas, peço 9.. 
fineza da atencã.o dos meus nobres 
companheiros d'e trabalho para que 
prevejam a repercussão da sua sen
tença na alma da nacionalidade. Ci
dadãos independentes e esclarecidos, 
compenetrados, sobretudo, das suas 
responsabilid.ades em face das aspi
rações do Brasil, os meus honrado,..; 
colegas sa-berão cumprir o seu dever, 
dentro da realidade e da justiça. 

Sr. Presidente, o nosso destino vai 
ser traçado. Entrego à cons-ciência cí
vica dos doutos Constituintes de 1946 
a palavra da fé, da liberdade e da 
democracia, para que, por fatos, seja 
restituído ao povo o primeiro princí
pio dessa fé, dessa liberdade e dessJ. 
democracia - o direito de votar . 
(Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Bar
reto Pinto tem uma outra emend:9, 
nesse sentido, porém um pou(;o dife -
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:rente, motivo pelo qual dou a pala-
vra a S. Ex.a. · 

O SR. BARRETO PINTO ( '~) ( Pa
ra encaminhar a votação) ~ Sr. Pre
sidente, a emenda que apresentei es
tá coerente com o ponto de v1sta por 
mim sust,enta<lo, há quatro me::;es, 
quando me insurgi no sentido -J.e ser 
a eleição feita pelo voto indireto. 

·Todos devem estar lembrados de que 
tive oportunidade de sustentar a ne
cessidade de se realizar o pleit.o para 

.·vice-presidente da República pelo voto 
direto. Afirmei, então, que a elei
ção poderia ser na mesma ocasião ein 
que se processassem as das assem
bléias legislativas e dos governadores 
estaduais. 

Minha emenda manda transladar a 
expressão - "Vice-presidente d::t Re
pública" - para o final do ~ 2.0 do 
art. 11, que ficaria assim redigido: 

"Na mesma data se re3lizarão, 
nos Estados e no Distrito Federal, 
eleições para o terceiro lugar de 
~enador e seus suplentes e para 
Vice-Presidente da República." 

Será, portanto, mais uma cé<iula a 
se colocar na urna, no dia da ·~leic;5.o, 
e ficaremos dentro do sistema da 
Constituicão. 

E' umá opinião pessoal, aliás con
forme o sustentado por mim, há qua
tro meses, desta tribuna, quando nem 
resolvida estava a criação do cargo 
de Vice-Presidente da República. 

Ora, se se vai proceder à eleição de 
deputados estaduais, presidente e go
vernadores de Estado. não vejo por 
que, no mesmo envelope, não possa 
~er colocada cédula para escclher··Se 
o Vice-Presidente da RepúblieR. 

A Asser.nbléia, devidamente esc!a
Tecida, resolverá como melhor ent~n
der, e certo estou de que defendo um 

c:o.s postulados regados da de moera
cia para a Carta que ora elab'Jramos. 
<.Muito bern.) 

O SR. COSTA NETO - <Pela VT
(lem) -- Sr. Presidente, peço s. V. Ex. a 
·conceder a palavra ao nobre depUt?..do 
Sr. Bittencourt Azambuja. 

O· SR . PRESIDENTE - Tem a pa
kvra o Sr. Bittencourt Azamb~1ja. 

O SR. BITTFNCOURT AZAMBU
JA C') - Sr. Presidente, foi-me djs
tribuída, talvez em condições emer
~·entes, a honra de representar, nEsta 
tribuna, momentaneamente embora, o 

é*) Não !oi revisto pelo ord.dor. 

pc.::nsan1.ent.o àa notável selt:çác de va
lóres parlamentares que é a Comissão 
da Constituição, para defender o Ato 
das DispoE.íçóes Constitucionais Trans
sitórias, no pa.sso em que a Assem
bléia se reconhece competente p:>..ra 
eleger o Vice-Presidente da Repúbli
ca. 

O text{J or:?~ em debate conforta-se 
com antecedentes históricos, verifica
dos em dois momentos magnos da nos
sa vida republicana. 

Em 1891, o Congresso Nacional 
reunido em Assembléia Geral, elegeu 
o Presidente e o Vice-Presidente da 
República, e, em 1934, a Assembléia 
Nacional Constituinte de então elegeu, 
apenas, o Presidente da República, 
dês que a Constituição daquela épCX!a 
havia abolido o cargo de vice-Presi
dente. 

Na primeira Constituinte Republi
cana, os projetos Werneck Pestana, 
Américo Brasiliense e outros propug
navam a eleição indiréta do Presi
dente e vice-Presidente da Repúbli
ca., critério êsse que, afinal, foi con~ 
sagrado no art. 1.0 das Disposições 
Tramítól"ias, para a primeira eleição 
presidencial no regime então nas~ 
cente. 

Justificando, SJ.·s. Constituintes, o 
cu·itério então a dota,do, dizia João ~ar
balho que o processo da el-eição, pel!o 
voto popular, do Preside.nte e vi-ce
Pa:-eski.ente da República, não era, nd 
momento, o mais convinhável. Ponde
ra'V\a que o p1·enchimento da presi
dência . da República, pelo voto POP"<.l·~ 
lar, permitiria entrasse em vigox a 
Clonstitu.içálo, sem que a ch•efia do Es
tado tiv.esse seu titular efetivo. Era, 
pois, um argumento àe c.anveniêm::ia, 
com que a a utorid:ad.e de João Bar
balho justificava a eleição do Presi
dente e de S€'U substituto evenrtual, 
pelo voto indiréto, derrogatório do 
voro popula1·. I•ndêntioa, hoj.e, .a si~ 
tuação em que nos enc'Ontram<ls. 

Eleito, apenas, o fll·esidente da Re
públ1ca, e cria·do o oa;rgo de vice-pu-e-· 
sid'ente por t•feíto da Constituição que 
s.e aah.a em elaboração, está vago o 
refe.!.ido cargo. Acontece, entretanto, 
qu-e o vice-presidente da República 
é o Pre~i'dente do Senado. n.e .sorte 
que teria.mos de proce-de::.· à eleição de 
vir,e-p.."'esiden.te do Senado. S·cm existk 
a li o Pt-esidente efetivo da c a.sa. Oi 
argumento dre .con·.-eniên-cia é o mesmo 
e resi{f.e na neoessj<ia,de de se pree.n
c11er o qua:drro do gov"êrno, no plarno 
i:edoeral. 

F.xat:.li!Thente. no inilcio dos trabalhoEI 
do Poder Le~Óslatívo, fase mais im-
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:portanJt.e de sua ativlda<d.~, em face 
d!os problemas que se llhe h~o de ap:re
senta.T, oriundos todos das necessida
des decon-en11es da reorganização da 
ordem jurídica do país, niio se ãig.a qu-e 
em 1891 os Constituintes trouxeram 
das urnas poder.es para eleger o P.re
sMe.nte e o Vioe-P.resiode·nte, e que <X5 
atuais representa•ntes · da nação bra
sileira não dispõem d'es.E-a fucultdad~. 

Pelas leis constituci-onais números 
.13 .e 15, fQi c.onvoc-acla a Assembléi:;A 
Na-Cional C{mstit'Uinte, cDm po-dere.') 
ilimitados . .Sou, corufessQ, daqueles qne 
não crêm na sober1-nia ilimita-da. Crr<:io 
na sobe:ranta limita·da pelo direito; 
creio na soberania da Assembléia Na
cional GonstitvJnte, -limit.acm pela 
competência dos ~.JU't!'os órgãos do po
·d:er pú'b'l!iJCo, o Executivo e o Judiciá-! 
rio. AOl?e'dito na soberania desta As
sembléta, lirnitad:a pelo respeito aos 
diro0i·tos fundamentais d:o homem. 

Onde estão, portanto, os direitos ili
mitados ccmf-er1dns nas urnas à As
sembléi!a Nacional Constituinte? E'Vi
dent€mante, Senhores, em tudo quan
to ooDJc.erri-e à elaboraç.ã:o e promulga
ção da Oonstituiçã.o F'ê:deral. 

O Sr. CMlos Marighela- Não acha• 
. V. Ex. a que é mais moralizadora a 
eleição d.iJreta qt:Je a indireta do Vioee
Presid·ente, como se pretende deter
minar nas Disposições Transitórias? 

O SR. BITTENOOURT AZAMBUJA 
- Respondo ao aparte de V. Ex.a, 
aliás no cm·s{) de minhas idéias. 

A eleição indil~eta não pode inciodi:r 
na. piEICha de imoralidade política. Tem 
sido a:do·tada }}{}r vários pov.os cultos. 
Povos eJ...ist·em, CQiD.Js.tituiçóes há que 
atTibuem ao Oo:ngr.esso Niado-nal, reu
nido .em Assembléia Ge·ral, a facul!da
de penn-ane.nbe de eleger o Presidente 
e o Vice-P.resi'd·ente da RepúbHca. Ni
-carágua, Panamá, Paraguai e outro::; 
Daíses constitue.m eX'emplos frisantes 
do que a.oaoo de ponderar ao nobre 
.a;parneant-e. 

o Sr. Nesto1· Duarte - N0.o há dú
vi-da, meu caro col-ega, m:as não se 
wdotou êsse .regime e-ntre nós. 

O SR. BITTE!'>l'lCOURT AZAMBUJ.A 
- MaE, s·e cabe pr.ecipuam-snte a esta 
Assemb1éi.a elaborar e promulgar a 
C<mstiuição F.ederal, se foi eleita com 
aruJp.los e ilin:üta'dos poderes para isso, 
fôrça é CO·ncl<uir, Srs. P..e.presentantes, 
que compe•te - atentA!m bem - fun
damentalmente à naçã:o brasileira, re
p!·e~c:;enta.da nesta Assl-~mbréi."l.." entre 
ou1lras 2. t1·iln.1i~ões, cri:i'l' os órgãos do 
poder públi.eo '~ :,-efini!· a comt>etô•n~ 
cia. de o3,t'Ja. um de1es. (Muito o.emJ 

O Sr. Gofredo Teles - Até nos Es
ta-d>OO Unidos h~i ele-icã.o i'.nJdireta. 

O Sr. J."rta;cJuzdo Coelho -E .na Fran
ça tambfun. 

O SR. BITI'ENCOURT AZAMBUJA 
- PergU'P..!OO, entãv, aos nobres a-p.artJe .• 
antes: se à Assembléia Na'Cion,al Cons-
tituint...e cabe primaci.almente a missí1Qo
de es·trutm·ar o pais, criando os ór
gálos <:1-o poder, .Qefinindo-lhes r,s atri-
buicões constitu.ctonais, se da d:elihe·
J"ar· e insttt1ür na Gcnstituiçã.o, per·
mane11t'emente, o critério da e.s:colltw. 
inci'in"'eta do Oh€fc -de Esta·do, terá ou. 
nãQ cturJr;-rido tan c>.l:reito e a t.e.ndi:doQ 
à .solicta.cáo pelo .n:enos de 1:.ma boíJ, 
parcela ele democratas do país? J.I,Ias 
se, oomo dizia, pode s. Assembléia Na-
cional Constituinte in<;tittür até em 
ca-r.ater permanente, o sufrágio inc:i·
l"eto para escolha do PI•esid.e·nte da. 
RJepúlbltoa, cQmo não admitir ts.moom 
possa - quem pode o mais :pode o 
m€'!los - estaheloc-er que {) pr.ime:i:rn 
Vioe-lP.residente da lwv:a Re,púhErea 
seja e.~colbido por essa forma? Se pode 
confl€rir a.o O<mg·resso Nacional e-2-:n. 
facul'd:.ade, evidentemente, também a 
pede exercer. 

o Sr. Carlos Marighela - Permi-
ta-me V. Ex.a um aparte para t:.m 
esclare-ciment o. Desejruri!i que . V. 

Ex.a que tft.o brilhantemen.te ... 

O SR. BI'ITENOOtJP..T AZAM
BUJA - Obscurn., mas lealm.ent~~. 

O Sr. Carlos Marighe!.a. - ... de·
f.ende a tese da ele·ição indireta, ex
plicasse pm,que o art. 81 do p:::ojeto 
constitucional, já votado, estabelece 
a eleicão direta na:ra o Presidente ~:: 
Vlce--·:Presidente ·da Repí1blica, e e.~ 
"Disposições Transitórias" estatuem 
eleição ind:ireta para o Vke-Rresi·
dente. 

O· SR. BITTENCOURT AZAM
BUJ:A - Em 18'91 CCOl"l'eu o mesmo. 
A C.onstitui.cão a.e .entãto est~bel-ed. a. 
voto popular para eleição do ChE-fe 
ele Estado e do seu .substituto. Entre·
tanto, as "Disposições Transitórias", 
com apôlo de aur.orida.des como Joãü 
Barbalho, Epitádo Pessoa, \Verneck 
Pestana, e muitos o-utros, atribuira·m 
ao Con.gre:;so N:1cio.nal a faculdade 
de proced-er à primeira eleição, dada 
a conveniência âe se completar a or·
g:~mização política do país. 

O SR. PRIESIDEN'TE - O temp•J> 
d-e V. E..x.a está a fi:r:dar. 

O Sr. Aloisio de Ca:T"~.,a.llw - O 
nabre orador e·stá de-I•end.endo bri·
lllar.temcnte a tese parlz.m-entarlstf.l. " 
Can.gra.tu1o-l1llle t>or ver que o !lre.'il·· 
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dencialismo se a.cha a evoluir para 
.o parlament.arism8. 

O SR. BIT-TENGOURT AZA'.M
BUJA - Sempre houve o sufrágio 
indireto no regim~ presidencial. Nã.o 
a-credito .que o nobre Senador entenda 
que o parlamen t~uismo tenha no 
voto indil,eto uma de suas caracterís
t-icas substanciais 

Sr. Pi·esidente, findo quase o tempo 
de que disponho, quero apenas dizer 
que a Assembléia Constituinte pode~á 
dentro de bréves dias - se for man
tido o texto impugnado, como pe-di .:: 
pelo que, por meu intermédio, se em
'Penha grandemente a nob:·e Cc-mi~sào 
da Constituic~,o - escolher o Vlce
Presidente dá República, em nome d::t 
Nação Brasileira. 

O Sr. José C1ispün - V. Ex.a en
tende mais democ1·ático o text::> 
do projeto, já a.provado, determinan
do a eleição direta? Será mais a.c-ei
tãv.el que o arti.go das "Disposições 
Transitórias" mandando seja ela in
direta? 

O SR. BITTENCOURT AZAM
BUJA - Estou com o texto perma
n-ente da Constituição, que consagTa 

· o voto popular tlireto, e estou com as 
Disposições Transitórias, . que excep
cionam êsse ·prec~ito para o fim único 
da. e-scolha do primei~co substituto le
ga.! do Presidente da República. 

O Sr. José Bonifácio - V. Ex.a. não 
~onsidei'a anomalia o Presidente d::>. 
República eleito pel-o povo, -e o Vice
Presidente pela Assembléia? 

O SR. BITTENGOURT AZAM
BUJA - Não, desde que a A·ssem
bléia representa, inequivocame'lt.e. o 
povo brasil-eiro; fala e age em nome 
da Nação. 

O Sr. José Bonifácio - Não pare
ce a V. Ex.9. que o Vic€-P;:-çsident~ 
da República, eleito pelo povo, fk~~
ria. com maior autoridade? 

O SR. BIT'I'ENCOURT AQ:AM
:BUJ\A - Há pouco se dizia, aqui, da 
de-snecessidade de se eleger, de ime
diato o Vic-e-·Pr.esidente da Repu
blica,' porque o Presidente tem, no 
sistema da Constituição que está 
sendo elaborada, outros substitutos 
legais. 

O argumento também não colhe, 
porque esta era a situação em 1891. 
quando, na falta do Vice-Presidente 
da República. el'am chamados. suc..~s
sivamente, a exercer a Presidência 
da Repúbli-ca, o V1ce-Presidente do 
Senado, o Presidente d:J. Cii:mata e o 

Presidente do Supremo Tribunal Fe· 
dere.I . 

Vozes -·Voto! Voto! 

O SR. BI'ITENICOURT AZA.MBU
JA - Sr. Presidente, a Casa recla
ma a votação. mas ·eu quero termi
nar o discurso. 

É e·;idente que não tememos a pos·· 
sibilidade de uma escolha menos fe
li7., especialmente se atentarmos nas 
nersonalidades altamente dignas e 
ilustres em tôrno das quais já .se 
vão agTupando as preferências do.'> 
futuros eleitores. Há movimentos 
sociais e políticos, dos quais, processa
dos , não se pode regredir. O regime 
de liberdade e de uublicidade já en
trou nos háJbitos da prática republi
cana, e amanhã, quando chegarem 
até a nós os esclarecimentos indispen
sáveis, poderemos, sem prejuízo das 
nossas prerrogativas e sem esquecer 
a advertência de Fouillée, - segun· 
do a qual os homens falham às ins· 
tituicões e as insti•tuições falham aos 
homêns - designar, com acêrto, quem 
deva ser o Vice-Presidente da Repú·· 
blica brasileira. (Muito bem. Pal
m.as). 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub· 
meter a votos o requerimento do Se· 
nhor Silvestre Péricles. 

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

Está rejeitado. 

O SR. SILVESTRE PÉRICL.ES 
(Pel-a ordem) - Sr. Presidente. peço 
verificação nominal da votação. 

O SR. NESTOR DUARTE <Pela 
orclem) - Sr. P1·esidente. permi·to
me sugerir ao nobre Deputado Sil
vestre Péric1es que decline da verifi
cacão nominal. em troca de outra 
votação simbólica. 

O SR . SILVESTRE P'ltRICLES -
De pleno acôrdo. 

O SR. NESTOR DUARTE - Mul
to obrigado a V. Ex." . LIJ.1uito bem.> 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res, que votam a favor da emenda do 
Sr. Representante Silvestre Péricles, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está rejeitada. 

Fica prejudicado o requerimento de 
destaque do Sr. Representante Ba:t· 
reto Pinto. para esta emenda. 

Há outra emenda do Sr. Barreto 
Pinto ao art. 1. 0 , que também está. 
prejudicada e está r;:di.gida nos se
!j'..l.intes têrmos. 
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Des:.aque-se a expressão: 

"Vice-Presidente da República do 
::.rt. 1. o e inclua-se a mesma no 
§ 2. 0 , do art. 11, suprimindo-se tudo 
:mais que constar do mesmo art. 1. o 
e seus parágrafo.s. 

A exl)ressã.o "Vice-Presidente".. no 
~ 2. o do art. 11 será colocada após a 
:paJavra "eleições para". 

Isso é que é democracia, elegendo
se o Vice-Presidente oelo voto direto, 
iuntamentc com os do·:ernadores. -
Barreto Pinto - José Bonifácio. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 
1946. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à apreciação da Casa o seguin
te destaque do Sr. Barreto .2u1to: 

Suprimir no art. 3. 0 as expressões 
"decorridos quinze dias em diante". 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 
1946. - Barreto Pinto. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
ordem,) - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. a se digne consultar a Casa 
sôbre a conveniência de ser adiada a 
votação désse destaque. Se não fôr 
possível, usarei da 1.1alavra nos têr
mos do Regimento. (.ll'Iuito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os S€nho
res, que aprovam o adiamento da vo
tação do destaque solicitado pelo Sr. 
Pvenr€sentante Barreto Pinto, quei
raiÍ1 levantar-se (Pausa) . 

Está rejeitado. 
Dêvo declarar à Casa que c..inda há, 

no mesmo sentido, eme .da do S€nhor 
Rep:·esentante Daniel Faraco. 

O SR. BARRETO PINTO ( ':') ( Pa
ra encaminhar c. votacão) Sr. 
Presidente, o art. 3.0 do Ato Consti
tucional das Disposições Transitóriq.s 
diz o seguinte: 

"A Assembléia Constituinte, de
pois de fixar o subsilio do Presi
dente e Vice-presidente da Repú
blica para o primeiro per~odo 
constitucional, dará por terrrma
da a sua missão e separar-se-á 
em Cámara e Senado, os quais 
enceta '.'áo . dEco:·rido~ quinze dias, 
o exercício da funç.ão legisla
tiva". 

Sug'b·o, e é o objeto do meu desta
if'J'ú{.' , a supr.::ssãD das palavras "de 
t, u}.nz.e d ia.s" . 
- ?.romuig:tdr.! a Constituição, uma 

\'ofZ ~·ixaào o subsidio do Presidente e 

e) N~.o foi re\!lzto pelo orador. 

do Vice-Presidente d.a República, pa
rece-me que, logo depois, Câmara e 
Senado deverão reunir-se, separada
mente, p.ara elege1·em suas Mesas. 

Grande, muito grande mesmo, será 
a tarefa de ambas as Casas, pois 1:.€
rão de elaborar o Rt'gimento Interno 
e de eleger as Comissões Pe!l'manen
tes. 

O Sr . Caires de Brito - Nós, da 
lxmcada do Partido Comunista, temos 
destaque no sentido de suprimir a ex
pressão "decorridos quinze dias", a 
fim de que não haja solução de con
tinuidade nos trabalhos mesmo por
que poucos meses nos restarão para 
elaborar as leis ordinárias. · 

O SR. BARRETO PINTO - O ob
jeto do meu destaque é semelhante 
ao apresentado por V. Ex. a e sua 
bancada. 

&e tivermos de aguardar o prazo de 
15 dia.s, só em outubro a Câmara e o 
Senado s·e reunirão, e dessarte a vida 
legislativa do país ficc.rá pa.raliza.da 
durante êsse lapso de tempo, pois o 
Presidente da República não terá mais 
fa-culdade de expedir decretos-leis. 

O Sr. Carlos Marighela - V. Ex.n. 
tem tôda razão. E' que dlll'ante êsses 
quinze dias, sem que o Senado e a 
Câmara tenham eleito suas Mesas, 
corre1·emos o risco de so!1-er situação 
igual à que vivemos há !J{Juco, com as 
medidas tomadas pela polícia, sem 
disP<Jrmos, digamos assim, de uma 
válvula de escapamento. 

O SR. BARRETO PINTO - O ar
gumento de V. Ex. a vem em abono 
elo meu pedido de destaque. 

Parece-me, portanto, Sr. Presiden
te, que a Assembléia está devidamen
te esclarecida. Devemos tra balhal', 
como havemo~ feito, com o mesmo 
esforço, a mesma dedicação. 

Nestas condições, espero que a Ca
~a aceite a emenda. Promulgada a 
Constituícão, fixado o subsídio do 
Presidentê e Vice-Presidente da Re
pública - no dia imediato, já que 
não é possível fazê-lo no mesmo dia, 
devemos eleg·er a Mesa, nomear r~ Co
missão oue irá elaborar o Regimento 
Interno,· eleger as Comissões . E de
vemos manter-nos vigilantes, entre
gu-es de corjJO e alma à árdua tarefa 
legislativa para o perfeitL cumprimen
to da Constituição. 

Assim faca caloroso anêlo a.o nobre 
P...clatm.· 'a.t~àll, que me ouve com tanta 
a tençã.o, no sentido de que apoi.e ~ 
em.f·nda . que reriig,i. (Mu.i.to ·bem;· mui 
to bem. Palmas). 
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O SR. COSTA NETO (*) - S.r. 
Presid-ente, a Comissão nã<. ·se aJPega. 
absolutamente ao texto. Cada Repre
sentante opinará como melhor lhe pa·-· 
:recer. Qtrem se encontrar mais cansa
do, necessdtando de férias imediatas, 
vota--rá pela manutenção do texto; 
quem entender que não deve haver 
solução de continuidade nos traibalhos 
leg.islwtiv.os, a fim de que o orçamen
to seja ela,borado o mais ràpi'clamente· 
possível, desfrutando mais tarde as 
férias, a:poiará a emenda do Sr. Bar
reto Pinto. (llfuito . bem.) 

O SR. PAULo SARASATE (Pela 
ordem) - Sr. Presid€nte, à emenda 
do nobre Representante Sr. Barreto 
Pinto s.egu.e-se outra da mesma na
tureza, suprimindo o dis·pos1tivo que 
e~S,ta'beiece as férias. 

Aproveito a oportunidade pa.ra de
clarar q'll.e a sUipres.são tem tóda pro
cedência. O momento não comporta 
férias, mas trabalho. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o destaque solid~ado 

_pelo Sr. Representante Ba'l"reto Pinto. 
Os senhor·es que o aprovam, queiram 

levantar-se. (Pausa.) 
E.9tá a.provado. (Palmas.) 
Estão. em consequência, prejudicados 

os s·e.g·uintes requedmento.s ~ desta
que·: 

Requeiro destaque das palavtas "de
corridos quinze dias". ·constant..Es do 
artigo 3. 0 do Ato das Disposições Cons
titucionais p.rovi.sórias, pa.ra serem su
.P:!im1das. 

Sala das Sessõe-s, 7 de setembro de 
194B. - Daniel Faraco. 

R€quer€mos desta.que paTa a. expres
eáo: "decon1do~ quinze dias", do ar
tigo 3. 0 das D]sposições Transi.tó!·ks, 
a fim de surorimí-la. 

Sala das s·es~<:ões, 7 de setembro de 
1946. - Carlos Prestes. 

SupTinla-S'e a paTte fina.l do artigo 
3. 0 a co.meça1· da pa.la.vra Senado, ex
clusive. 

Sala da,s Sessões, em 7 d.e setem
b!"O de 1946. - Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
ml::t:;r a votos o 1Je:àklo dt d est.aque 
ao a:r·tigo 7. 0 . R)J:::csentado pelo Sr. R€
.pre-sentante Carlos Prrs t.ss, nos sc::guin
t·2~ tênnos: 

Rrqaeremos d-estaque para o art. 7. 0 

<l:vs Dispo.sioções T:ransitóJ:ias a fim de 
.snp:·imí-1o. 

S<'J.a . d·as Se~sões, 7 de setembro de 
1946. - Cm·los Prestes. 

O SR. CARLOS PRESTES (':' ) -
Sr. Pr.esi<lente, Srs. Constituintes, diz 
o artigo 7. 0 do ato das "DiS'posições 
Transitórias'': 

"Passam à prop:-iedade do Esta
do do Pia ui as fazenda.s de gado 
do Domínio da União, situadas n.o 
TerTlrorio daquê:e Es·taco e re-· 
manescentes de confisco aos jesui
taJs no per i-odo colonial' ' . 

Pr()jJ"Omos a supressão do a.:-tigo, por
que nã-o nos parece, de forma aJ.guma, 
justi.ficável essa passagem paTa o do
niüúo do EstGdo de fa.zendas do Do
mínio da Uniâ.o. A necessidad-e nacio
nal exige, cada. VEZ mai s, a. nacionali
zaçá;C> e entrega da terra ac ";;OVê!'Ilo 
da Uniã:>, para que seja Jist:ribuída 
entre as massas ca,1n.Don2s2s sem ter
ra. Sa-bemos mesmo· que já existem 
p:::-ojert:()s pa1·a a divisã.o dessas grandes 
fa•zeüd?..s d0 Estado do Piauí entre os 
c:unpones.es, com planos diYersos de· 
·Colonização. 

Nada m~ds quero acrescent-ar a res
p-eito, supondo injusti"fkável que pas
sem para o do:-nínio do Es.tado terrag 
que já estão na•s mãos da. União, e 
que podem servil· par.~ um plano de 
colonizacào do Estndo do Piaui. (Mui-
to bem;· muito bem.> · 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex. a se digne de 
conceder a palavra ao nobre depu
tado Sr . Sigefrcdo Pacheco 

O SR. SIGEFREDO PACHECO -
Sr . Presidcn te, surp!·eendeu-me ~ 
emenda apresentada pelo Par~ido 
Comunist:t , defendida pelo seu líder 
nobre senador, Sr. Luís Carlo.s P.:-es
tcs, sôbre as fazendas nacionais si
tuadas no Estado do Piauí. 

O Estado d-J Piauí tem sido o J•á
ria da nacionalidade. O Brasil :em 
sido um padrasto para o meu Esta
do, esquecido e desprez3.do em "'.-Ôdas 
as suas necessidades e jamais aju
dado . Tem · vivido, traba.lhado e, fe
llzmente, subsistido na Federação à 
custa do seu próiJrio esfô:-ço. 

Ê>tc ano, Sr. P;·esiclente, espera
mos que o Estado do Piauí seja, no 
Bra.sil, o sexto Estado na exportaçáo, 
com o trabalho exclusivo do ~vo 
piauie:Jse, sem ne:ü1u:n auxílio. c.o 
Govê!"no Federal. 
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Só agora, !'<; p:lnmde in..iust.iça ce"l
ter..ária, o Govêrno Federal devvlve 
fazendas que. de fato e de dire1~. 
pertenciam ao Es tado e jamais à 
União . 

Já ilustre pinuiense, Dr. Hugo Na
poleão, quando representante do Pi
auí, nesta Çasa, ocupando a trib•1na 
da Câmara dos Deputados, . em 1929, 
prcvou cabal e jurlõicamente q1.1e 
.essas ü~.zendfl. s nur:~a foram do pa
trirnônio n ::,donal. mas pertenc~ram 
ele fato e de óreito ao Estado <io 
Piau.i, t.endo o Govêrno Federal ae-
1a.s se aproprL'ldo. 

n S1·. Alcêdo Co·utinho - O C'n>
vêrno Federal tem um gTande plano 
de colonização, que jâ está sendo 
executado. Para aquela região já en
viou tratores e material. Além disso, 
as terras pc·der iam dar um rendi
mento 50 v~zes maior, se colonizadas, 
·e irã.o perten:::er, em última análi~e. 
-ao próprio po'\'o do Piauí. 

O SR. SIGEFREDO PACHECO ·
Essas fazendas sempre pertenceram 
ao n033o Estado . O Brasil é muilo 
e:..: tenso. Há tl~rras por colonizar em 
mu.ltas outros Est.ados e a. União nã.o 
deve executo.r plan.:;s de coloniz>l.Ç§.o 
ex-clusivamente à custa do Piaui. 

O Sr. Caires de Brito - Se c::s-1s 
terras forem distribuídas aos cam·-· 
ponêses do Piauí , acabarão passanc:o 
ao Estado. 

O Sr. Jl:la.tias Olímpio - .Em :E'
presentação qne fiz, como Govern'l
dcr do Eslia do, em 1926, juntei vá
rios Darecercs de jurisconsulto5, pro
vandÔ que a s fazendas pertenciam ao 
Estado, e não à União. Diante das 
razões auresentadas, o então l\;Iinis
tró da Fazenda Dr. Getúlio Va !·gas 
mandou-as entre~m· ~w Estado. Infê
lizmente, pega.ãó de .surpreza, não 
posso exibir à Casa a dccumentação 
entã<;> apresentada. 

O SR. SIGEF·REDO PACHECO -
A própria Constituição de 1891 reco

llhecia que as fazendas eram do Estado. 
e no ar-tigo 6-1 está expressa.mente re

.conhecido êsse direito, nos seguintes 
t ermos: 

"Art. 64. Pertencem aos Esta
dos as minas e terras devolutas 
situadas nos seus respectivos ter
ritórios. cabendo à União súmen
te a porção do território que fôr 
indispensável para a defesa. das 
fronteiras. fortificac~s. constru
cões 1-nilitan..'i e estrad!l.S de ferro 
f~derais. 

P~uãg·!afo únic~_?. ·Os próprios 
nac10n.a1s. que nao forem neces·
sários para serviços da União, 
passarão ao domúüo dos Estados, 
em cujo território estiverem si·
.tuados". 

Jamais o Govê1110 Federal trabalhou 
e usufruiu as fazendas nacionais, que 
não são próprios federais. Aliás. o 
Govêrno Federal reconheceu êsse di
reito, entreganào ao Estado de Minas 
Gerais fazendas 'que eram próprios 
estaduais. Na mesma situação se en
contram as do Estado do Piauí. &te, 
'porém. nunca teve fõrçs, na Federação 
para fazer valer seus direitos. 

O Sr. José Cândido - V. Ex.a tr.a.·
duz fielmente todo o pensamento dos 
Representantes piauienses nesta Ca!la. 

O SR. SIGEFREDO PACHECO
Agora as fazendas deverão voltar ao 
seu legitimo dono. que é o Estado. E 
é nesse sentido que espero que a As·
sembléia vote sôbre a emenda. (llf-ui
to be·m.; muito bem..) 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res que aprovam o destaque do artigo 
7.0 , queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está rejeiotado. <Palmas.) 
Há um pedido de destaque para o 

parágrafo 2.0 do art. 4.0 . requerido 
pelo Sr. Daniel de Carvalho. 

Sõbre o mesmo assunto existem 
emendas dos Srs. Representantes Ma-
nuel Novais, Barreto Pinto. Guilherme 
Xavier e outros. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO(*') 
- Sr . Presidente. vitoriosa a idéia 
da mudança da Capital da República 
para a região compreendida entre o;:; 
rios Grande e Paranaíba, isto é, para 
a zona do triângulo mineiro, conforme 
se vê do projeto constitucional, é pre
ciso que nas "Disposições Transitó
rias" da Carta Magna se dê sinaL 
evidente de Que não queremos conti·
nuar no mesmo platonismo das Gons.~ 
tituições anteriores, mas. :realmente, 
efetuRr essa mudança, proporcionando 
ao Govêrno o ensêjo de reali~ar aspi
racão centenária. 

já tive ocasião de acentuar que er:1 
nece&'5ário marcar prazo paTa exe
cucão da idéia. O início dêsse pr.lzo 
esta no projet-o. E' )reciso, porém, 
estar o Governo habilitado a fazer a. 
mudança, mesmo em caráter provi·
sório. para uma cidade da regiál.l 
marcada pela Constituinte. 

Todos devem compreender QUe n.i•Jo 
se trata de idéia và, mas exequivet 

( ~' ) - Não foi !' ~·;i sto pelo orJ.d.or. 



. realizável, para abertura d-e nova éra 
na vida do país. 

Pois bem,' o destaque, por mim re
·querido, não só possibilita a mudan
ça provisória, por etapas, de a.côrdo 
com a conveniência e as possibilida
des do Govêrno, como, desde logo, há 
a certeza de que isso se verificará. 

Efetivamente. àiz a emenda em sua 
parte final: 

"No Rio de Janeiro. doravante, 
nenhum edifício será construido. 
reconstruido ou adquirido a qual
<;uer título para instalação de re
partiqões públicas ou autaTQUias 
federais. 

Realmente, se queremos realizar a 
idéia, temos, necessária e logicam.ente, 
de aceitar o dispositivo constante do 
destaque por mim l'eque:rido, pois só 
assim o povo se convencerá de que 
não estnmos continuando no mesmo 
pla.torüsmo e iremos, de fato, tazer 
um movimento viril nesse sentido. 

Não preciso repetir aqui os IÚ'1sU
mentos com que jf>, demonstrei n~io 
só a convenWncia como a necessidade 
e urgência da mudança da capital. 

Todos aqueles que votaram pel2.. 
autono!nia do Distrito Feder~.l. estou 
certo, apoiaráo o destaque, pois trans
feiida a capital da República, o Rio 
de Janeiro obterá a autonomia pela 
qual tão valentemente se bateram. 
Espero, também, que os dignns com
panheiros de Goiás e Mato Grc.sso, do 
Brasil Central, cerrem fileiras em 
tôrno desta idéia, porque a transfe
rência da Capital para a zona que 
iiglU'as no projeto, entre os Tios Gran
de e Paranaíba, dnrá a certeza do 
~.proveitamento econômico daquela re
gião. e ab1irá, como disse, nova fase 
na vida não só econômica como so
cial e política do país. 

Já os velhos me:3tres de democracia 
acon~elhtwam que as c::tpitais não es
tivessem situadas ncs . portos, nos 
grande:; empó1ios comerciais, nem nas 
cidades cosmopolitas, como o Rio de 
Janeiro, onde muitas influências se 
fazem sentir, não só no seio da As
sembléia como do próprio Govêrno. 

O. Sr. Galeno PaTanhos - De nleno 
acôrdo com V. Ex. a. A Capital Fe
deral deve ser transferida para o 
Brasil Central.· Não deveríamos, PO
rém, delimitar a .zona entr~ os 1~io.s 
Grande e Paranaíba. Seria pref~ri
vel dizer simplesmente "Brasil Cen-

. tral','. A delimitaciio deve sez: Ú)ita 
por técnicos - sa!lital"istas, m·banis
t9,S, geólogos. f:l-es é r.;t:e devem dizer 
GtlilJ a Z.Gll~\ ~. ji!'C l;!'bd.::•. ~~?\:''1 ·:~, c~_:.;)i-
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tal federal. Concordamos com Vo.s3a . 
Excelêncla, apenas divergindo nesse 
ponto. Conviria se destacassem as pa
lavras "entre os rio.<; Grancle e Para·
naiba". 

O SR. DANIEL DE CARVALHO ·
Direi que a repulsa de V. Ex. a é ao 
texto do projeto. O destaque por min! 
requerido representa apenas um 
dck'1ll1e, a maneira de realização da. 
mudança, porque a escolha do locai 
já foi feita pela Comissão Constitu
cional, e acredito que o tenha sido 
acertB.dame.nte ... 

O S1·. Galeno Paranhos - Discor
dB.mcs do pocesso da e.s.coma do lo
cal, que deve ser feita por tre:nicos. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO --
porquanto a transferência par::J. 

o Planalto co2ntral se tornou inexe·
qulv-::;1. T;:mto assim que, até hoje, lá 
n8.o chegou a estrada de ferro. A 
Com!:.são Constitncional propõe :J, 
transferência para locais cortados de 
estradas de rodagem, servidos po:r và
I1as estradas de ferro, por vias aéreas, 
não só nHciomüs como internacionais. 
ltgados por linhas telefônicas com o 
Rlo. de Janelro e com o litoral, de 
modo que seria fácil a transferência 
da Canital. 

O Sr. GaZe-no Paranhos - O 1)ro 7 
blema é nacional e não se node ure..: 
"~r1ameme delimitá-lo nas DisposiÇões 
Trans1tórias, antes do exame feito 
por técnicos. Devemos preferir a zona 
escolhida por técnicos, porque o pro
blema n}io é regional, mas nacional, 
do Brasil inteiro . 

O Sr. Tolcdo Piza - Existem estu
dos técnicos nesse sentido, feito por 
engenheiros. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Em relação ao problema técnico, peço 
licença para assevemr a V. Ex.a que, 
além do estuclo feito pelo engenheiro 
Lucas Lopes, cuja capacidade técnica 
ninguém pode recm;ar, existem vá
rios outros no sentido de demonstra;:· 
que a regi~.o do T!·iãngulo Mincfro é 
a mais apropriada para a sede da 
futura Capital da República. 

o Sr. Henrü]ête Not.~ais - Estou de 
:?.côrdo com V. Ex.a em princípio: 
a Cs.oital deve ser mudada. H;l 
€·meneia de minha autoria, hon!'3.d3. 
com a assinatura de diversos Sr.s. 
Repn:·seHtr.ntes. que mHnda c~:ata
ment.e- suprimir a expressão - "com
or€•endida entre os rios Grande e 
:Pa:·ns.:fba". Essa em-enda. dev-e•rá S{;l" 

àisc;~Uda ime·C.:L.'I.tament.e após a cL: 
V. Ex.:'. Res.er•;o.-me p:1.!'3., nes.sa. oc:.l· 
~~ ] .. ·_; é.~~- ·2:· ;._~~1 _:~:·::;::1".. ':\ qt·:·: ~ ~ -:i.C ·: ;.-
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ü;a do local ainda nào pod-e se!· fei
ta, po:·que ape·;ws f-oran1 estudadas 
t::m1~; r2:;iõe.s: o B~·asil Cc:ltral, de 
1b90 a 1900 ... 

O Sr. Galeno Pamnho..c:; - Aliás por 
:m1:;, comissão -J-e cientistas e técni
t:os. 

O Sr. Henrique Novais - . . . por 
uma comissão ele ciciltistas, presidida 
~)or Luís Cl'uz, e a do Triângulo Mi
Jl·f.iro, ultimamente aventada por im
jJ'ortante estudo :io engenheiro Lucas 
Lopes. Ora, não é possível, ape1r.s 
me<l·lante dois estndos, escolh-:::r-se a 
Capital de um país como o Bl·asil. 

"' O Sr. Galena Paranhos - v. E.x.a 
tem tôda a razão . E' ésse o nosso 
ponto de vista. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Como o 11-:}b: e wl·e·6a a(; aba de 
~centm~r, no aparte com que me 
hourou, a emenda de S. Ex.a. não tem 
referência alguma ao destaque por 
mim requerido. Aliás os ilustres Re
presentantes, Srs Henrique de No
vais e Galé!10 Paranhos, estã.o de 
acôrdo em que se processe a mu
àança d.a capital e em que tam'bém 
s-e conceda ao povo brasileiro uma 
prova cm1cret.a de que essa mudan
ça não se fa-rá apenas no papel, 
transformando-se numa realida.d.e. 

O Sr. Pedro Lud.ovico - Evidente
mente, preferiria que a região escolhi
da fôsse a do ;Jlanalto Central de 
Goiás . Mas, a região indicada entre 
03 rios Grande e Parnaíba é, de fato 
ótima, pois nela c-xistem matas, cam
pos de primei:: a e quedas dágua, es
tando, portanto, dentro ct.as eJdgên
cia.s do urbanismo moden1o. Se o 
Planalto de Goiás não foi esco1I1id0 
para nele se inst.alar a futura capital 
àa República., o local eatre os dois 
g-randes rios não pode1ia ter sido me
lhor para tal fim. 

O SR. DAN1EL DE Çi..ffiVALHO
Agradeço a V. Ex.a o aparte c.om 
que ilustrou o meu discurso, e peço 
aos anterio-res aparteantes reflitam 
sób::-e a atitude assumida pelo ilu:;
tr·.:: RepresentanV: Sr. Pedro Ludovi
co, devido à qutorid.ade de S. Ex.a, 
uma wz que já procedeu à muda~1ça. 
da capital para Goiânia, obra sem 
tlúviàa de sua. administração e que 
r:e:n.onstra o seu dinamismo. E' S. 
Ex.a quon, co:1h~c~ndo ambas a.s re
r~.5es, dá t.estemunho de que a es
colhida. p.ela. Co:n:i ssão ConstituciD
;-~~1 po.ssue as ··ondições necessál·ias 
p2.:·n. a lc:-2::'.li.zaç5.o ci?. capital. 

Pc·rgur;to :ws nobres aparte::mtes: 
~f. óm·b·<'-S as regiõ.~s of(;.r·eceE1 as mes-

r:13s cond ições c si na escolhida p<:l<~. 
Com:s.são Constitucional é exequív.;; J. 
a imedüüa t:-ansferêDcia da capita l 
e si na outra reg·ião lembrada pelos 
Constituintes d-e 1891, mudança que 
se tornou indefinidamente adiada, 
não se1ia mais conveniente realizar 
êsse progTam.a, que tanto beneficia 
os Esta<los de Go1á-s e de Mato Gros
so. 

O Sr. Galeno Paranhos - Respon
deria a V. Ex.a da seg·uinte mant:ira: 
o Pla.na.lto Centr::J..l já foi objeto d-e es
tu-do por parte áos técnicos Gonsti
tuintc-.s de 1891. A escolha do local 
é obra de técnicos; êles é que devem 
ci:ar a palavra iinal. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
Sr. P!·esià·ente, ::t tendendo ao ap.êlo 
de V . Ex. a vou concluir, de-claran
do à Assembléia qu-e, além das muitas 
medidas aqui e·.s~a.beleeids,s em b-ene
fício do país, duas ficarão assinala
das: o movimento de revitalizacão dos 
mtmicípios e a mudanca da -canita l 
da República. Se tivermos r.ealizad ~> 
êste sonho secular, se1emos dignos dos 
nossos tempos e do povo brasileiro . 
(.M'1tito bem. Palmas.) 

O SR. BARRETO PINTO 
( =:=) - (Pela orde·m) - Sr. Prêsiden-
te, a questão de ordem que fonnulo 
é a seguinte: tenho, sôbre o assunto , 
emenda que me paroce dev·e m·erec~r 
prioridade na votação, porquanto é 
SUipressiva. 

O Sr. Rui Almeida - Qual a emen
da de V. Ex.a? 

O SR. BARRETO PINTO 
E' supressiva das palavras - "nara. 
a região C-Entral do país, com)1:n·êcn
dida entre o rio Paranaíba e o rio 
Gra.nde'' . O texto ficaria do seguinte 
modo: 

"A capital da União será cl·s.m
fericta.. Promulg·ada êste ato, o 
Pre&ident.e ela, República, dent:·o 
de 60 dias, nomeará uma Comis
são, a fim de proceder ao ç.s~udo 
da locali7..ação topcg-r&.fica da nova 
capital. Realizado o estudo pre
visto no parágrafo antccedentie, 
sel-á encaminhad-o ao Congres:;o 
Nacional, que deliberará a respei ;:o 
em lei especial e estabele(!erá o 
prazo para o iní:cio da delimita-ção 
da área assim incorporada ao do
mínio da União. 

§ 3.0 Findos os trc:.b:ühos de 
d,emarca.ção, o OongTes.so Nacionnl 
resolw.Tá sõbre a da.ta em que 

( *) Não foi rev:isto pelo orado~·. 
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se efetue a mudança da capital". 
Não determino o lvg~al'; digo que a 

·ca:pital da União será trani'erida. 

O Sr. Dolor de Andrade - Para o 
planalto central. 

O SR. BARRETO PINTO 
Pronntlga,d:o o ato, o Gcvêrno nome:J.
rá uma Comissão que escolherá o me
lhor local ... 

O Sr. Rui Almeida - V. Ex.a limi
ta. o prazo para a Ccmi&Sfto deliberar? 

O SR. BARRETO PINTO 
, V. Ex.a sa.be que, promulgado o ato, 

o Presidei1te da República, dentro de 
60 dias, nomeará a Comissão. 

O Sr. Rui Almeida - O prazo para 
a Comissão deliberar? 

O SR. BARRETO PINTO 
E' medida de ordem administrativa. 
Cabe ao Pres:i:d:ente da RepúbHca fixru 
o prazo. 

O Sr. R-ui Almeida - A transferên
' -da ficará para as cal·endas gregas. 

O SR. BARRETO FINTO 
Cc.mo desde 189'1. 

O Sr. Rui Almeida - E' o qu-e z;u
cçderá se não se limitar o prazo . 

· O SR. BARRETO PINTO 
Eu que nasci, graças a Deus, ·.12s~e 
século, sei que a primeira vez em que 
se falou na traiJ.Elferência foi em 1891. 
Para mim, a CEUPital poderá s-er em 
Petrópolis como em Belo H o ri
·zonte ... 

O Sr. Dolor de Andrade Não 
ll!püia.d.o. 

O SR. BARRETO PINTO 
... ond·e fôr. A Comissão estudar:-í o 
assunto, delimitará a reg.1ão e o Con
gTesso, soberano, escolherá o local. 

O Sr. Dolo1· de Andrade - Deve 
,ser no Brasil Central. 

O Sr. José Romero- Longe de Mi
nas. 

O Sr. Afonso de Carvalho - l'i e:;t;; 
SE;ntido, ~pres-entei a emenda 3. 653, 
ass.im concebtda: - "o Govêrno d:i.li
gencíará para que a ca,pi tal da &:
pública, e...111 t9mpo oportuno, .s-e-ja 
transferid-a para o interior do Bra3il, 
em lugar ~dequa.do, a ser esc:)lhido 
por uma Co:missã.Q de recntcos, que 
deve ser nomeada logo após promul
gada a Constituiçã.<J". 

O SR. BARRETO PINTO 
Muito obrigado a V. E.,"{. a. 

O Sr. Rui Almeürla - Recairemos 
no mesmo lirismo: oportunamer!te, 
. quer dizer, não sabemo.s quando. 

O SR. BARRETO PIN'I'O 
Agora, 2., questão de ordem: a c me nd. ··:r. 
s L~pres&i v a tem preferência na vot2.
çã.o, Sr. Presidente, salvo m€lhor juJ.
zo de V . Ex. a, cujas deliberações sem-
pre a.c~to. 

O qt.::e sugiro é que a ca<pital d:a. 
Uniã.o seja transferida. Promulgado o 
ato, o Presidente da Pvepública no...'11·8a
rá uma Comissão, e esta, escolhido o 
local, lhe mandará relatório, que será 
posteriormente enviado ao Congresso, 
a fim de que decida como melhor en
tender. 

O Sr. Rui Almeida - Qual o prazo 
para a tra.nsd'·erência? Um ano? Sen:. 
marcar o tempo. a medida nada adi
antará. 

O Sr. José R01nero - Qual o pra:!io 
oon..c0dido à Comissão para apresent.ar 
parecer? 

O SR. BARRETO PINTO 
Declarei que o 2 to que nomear a Co
missão fixará o prazo para que ela. 
se descbrig·ue da sua incumbêDeia. 
Evidentemente, é ato executivo, náo 
legislativo. 

O Sr . José RomeTo - E' preciso, 
porém. ;,ç fixe um prazo para que a 
Comi~são apresente o seu trabalho, lo
calizando-se, desde logo, a região. 

O SR. BARRETO PINTO 
E' evidente. Trata-se, porém, de ato 
executivo, não legislativo. 

O Sr. Henrique de Novais - Devo 
lembra,r que, .para se fazer a mudança 
da capital de Minas Gerais para Belo 
Horizonte, estudaram-se quatro ou 
cinco relatórios e, depois. sôbre ê~ses 
estudos é que se decidiu a trar.sfe
rência da capit8J para o Curral d'El
Rcy, ào qual surgiu a bela capita1 mi
neira. Então, só existia uma esJ,rada 
de ferro próxima ao local. 

O SR. BARRETO PINTO 
Muito obriga.do à contribuição valiosa 
que V. Ex.:~ traz ao debate, a qual 
reforça 2.s minhas conside~·a.ções. 

Sr. Presidente, pedindo, como peço, 
preferência para a votação de minha 
emenda, que é àe caráter supressivo, 
espero que a Assembléia a aprovará, 
e seja então a capital da União traiL'>
ferida, após o rela,tório que fôr apre
sentado ao Presidente da República, 
e faço votos para que, como d.~sej.a 
o nobre colega, fique ela localiza·da no 
Planalto Central. 

o Sr. Dol01· de Andrade -.Não é 
desejo meu; é uma tradição . 
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O SR. JSARJtBTO PI::\:TO 
I J;ôc·O pcdf'rnos , desde k•go, fi.xa:::- o l():[.ê.l, 
do rrtle se . incumbirá, certamente, a 
eo:r~~~são pJuàida, nos t.frmos já. enun
daàos. 

O Sr. João Botcllzo - Devo recor
d~ que, no ano de 1892, foi nomeada 
·11.ma comissão, a qual apresento:I re-
1a.tório substancioso. Trata-se àe tra
·ba1l1o de vulto, quê indicant o Esta
r.:o de Goiás como o melhor lugar. Não 
existe, por conseguinte, necessidade ela 
:1omea(;8.o de uma nova comissão .. 

O Sr. Rui A.lmeida - Devo informar 
r:. V. Ex.a oue se encontra em mãos 
do Sr. Presidente da República. um 
trabalho de autoria do Coronel Pélio 
Rr.ma1ho, mostrando que o Triàngulo 
Mineiro é a parte mais indica.da para 
ser localizada a capital. 

O SR. BARRETO PINTO 
Vamos prosseguir em nossa tarefa, 
trabalhemos, e não nos preocupemos 
com o que já foi feito a resp-eit.t' do 
~ssunto. Se, porém, o trabalho .irx. foi 
:ccaliza.do. como informa o ilustre co
i<:-ga Sr. Rui Almeida, ainda melhor. 

Terminando, reitero o meu ped.ido a 
V. Ex.3

• Sr. Presidente, no ser.. tido 
de que, de a.côrclo com o Regimento. 
:.;eja dada prioridade à minha emencl:1 
na votaçi?.o. (Muito lJ.:Jm; muito bem..) 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
(Pela ordem.) - Sr . .fresideme, de
sejo esclarecer, em vista do discurso 
há pouco pronunci::>vdo, que essa maté
ria de local é inteiramente est~·.:mha 
ao de-staque por mim requerido, por 
{!Ue, seja a transferên-cia da capital 
·para. o Brasi.l central, na parte de 
Goiás, seja para a parte compreendi
da entre o rio Grande e o rio Paranaí
ba, o que subsiste é a necessidadf' de 
se dar ao povo uma. prova conc-reta 
.de que vamos realizar êsse empreen
dimento, deixando o govêrno Federal 
rle construir novos edifícios aqui no 
Distrito Federal. (Muito bem .. ) 

O SR. COSTA NETO- Peço a pa
la:v.ra, Sr. Pl'lesidenrte. 

O SR. PRESIDENTE - Concita~ 
:ria o no-bl~e Relator a que usasse da 
rpalawa a:pó.s se ter-em mani~>estado 
ISôbre o assunrt<> todos os d:emms ora
d·oll'es, como habitualrnente se tem ve
rifíca.do. 

O SL~. COSTA NETO- De p~eno 
.aoou-do c·om o a}vi<t.."'le de V. Ex.a. 

O E-:':::. E,"GI Al.2\h..:.::u.J.I\ ( 't ) (Pe!.a 
ord-em) - S'r. P.r,c;.si'::i<en:t.e, não sei se 
ourvi bem V. Ex. a. cu:j.as à-e terminações 
a=mpre acarto C(lm ó r-esp.eito e a con-l 
sid-e:..-..wã,::> que w..serec•e de nüm e de 
t6:i::. r.. essa . 

P~1r.e-c.•e-me, .porém, que quando dis
cutim(J.S a. aut.<m.omia do Distrito Fe
de::.·::~.l ne:n todos os que sub&:!.revera.m 
eme·nd..a.s tiv·eram a o·Jm·tu..."lida,de d-e 
m3.-nifestar-se. -

Veri:fic·o agora - e d2sculpe-me a. 
questão de ordem qne vou levantar - · 
ou-e V. Ex.a rl{) c :so da transferên
êia da Oa.pital da República para o 
PLanalto Central ou para o Triân
guo M:ine:ilro, está mais condescenclent-e 
do que foi paro conosco, representan
te; à-o Di·strito, permitindo que toà.o.s 
os signatá1ios de emendas po&sam 
p::-::munoe.ia.r-se antes do Relator. Tal
vt:z eu tenha ou1:i-do m.al. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.n 
oüviu mal e entendeu mal. Quando as 
eme1~~as são iguais, dou a paliavra ;1. 

um S.r. Hep:resent:a:J.te; quando são 
desig·uais, a cada um dos signatários 
de cada emenda para cliscutí-las. 

No caso do Distr:itJ Federal havia 
dHert''!ltes g,sn:edos. Prirneiro, o do 
Distrito. sede- do Gnvêrno da Repú
blica. Palou o S1. P!'ado Kelly e os 
outros não. Em seguida, o do Distrito
Federal a1mal. Havia quatro emendas 
iguais. Falou um, qu>e era o autor da 
p:rim . .eü·a; os out;ros não puderam falar, 
porque o assunto era o mesmo. 

Ag·ora, as emenrlas nã.o são idênti
cas. O ST. Daniel de Carva!.ho qu•2!r a 
tranS~ferênda da Capital pa.ra qual
cruer cidade. O Sr. Barreto Pinto de
seja sup.rimir do proje·to a ind'ic:J..ç2...o 
do 1-::>c:al. As emenda.s são inteiramen
te dif.erentes umas das outras. 

O SR. RUI ALl\illiDA - Muil)·, 
obriga-do a V. Ex. a pelo esclarecime·n
to. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.r.. 
fêz muito bem em l'evantr~r a S'lla 
questoo de ordem; a Mesa pcd'.e!'á. 
errar. 

O Sr. Henrique Novais vai fala~.-, 
ago-ra, parque é autor de uma emend:a 
que encerra. modalid:a-d2 dif-erente da 
sugerioà.a nas demais . 

T.em a ,pala na o S~·. Henrrique No· 
. va1s. 

O SR. HE~THIQUE NOVAIS (Para 
enca.m.inhar a vota.çôo) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Ga·::.1.Stituin.tes, quis dar à 
minha emenia a m;;;.ior sim}Jlicidaàe, 

(*) Não f<li revisto pelo oo-a.dor . 



::J.':l;2:·dO-·=ne, q~1anto ~1-~.'!si\·d, à lEtra 
r'la~: Disno.síç.ô'€s Tra.m;itó.rias e pJ'opon
lio aJJ.r:Úas a. eli.rninaç.ào d.'t.S palavras 
"·eompreendida entre os rios Gnmde 
e Paranaíba". 

Pouc:>.s consirk·:·ações para justifi
car o pedi-do àe à-estaqu-e por mlm. cn
~abeç.:vdo e hom·a.do com as assma
tnrs.s de ,·árias S:-:::.. Rep:esenta!ltcs. 

Ce::to. nã.o é o momento doe discutil· 
.a localizacão à::o. nova Capit.:;~.I da 

f .•• d Ri t:niáo . A sua r.:·a11s!erencra o . o 
ri•é Janeiro para uma situação mais 
ce:rn.ral do país, é questáa pací~·ica. , 
oeonst~nte da. Constitmção de ~1. es
quoecida, entret.ant.o, nas <ie 19.34 e 
J937 e no ante-projeto que est.?.mos 
dis-cutindo, para ressurgir nas .~ua.s 
Dtsposjções T.ransitórlas. 

Ago:·a, porém, tem form'?. nova, 
mais precisa em relação à execuçào da. 
m.'erü..da., pm·ém fgzendo l~caliza . .çã.o da 
no-\"a Capital em zon?. diversa da pri
m.H;i.vamente escolhida. 

Ora, s~·. Presidente, não creio que 
as dissertacões aqni feitas sôbrf' 
~~snmto d0 - tam<.nha relevância, in
teressando a tótL"l. r-;, ns.ção, t·:n.ham 
>~kl·O bastrmtes para QUe OS S~·s. Cons
tituintes h.::tjam ..,ôb:·e He forma.do 
idéia definitiva, embora nos fõsse 
apresentada. uma memona muito 
wmpleta sôbre o ponta.! Rio Grande 
- Paranaíba, da· autoria do ilustre 
cngenhei!'o Lucas Lopes. 

Pa!.o.ece-me l'!êcomendável, porta.nto, 
1ru3,l estu-do de outras sugestões po:r 
lY~a,:neira a s·e chegar a uma solução 
oue atenda de m.odo satisfatório a 
1:'odos os requisitos a que eleve a.ten-

1 der g futura metrópole brasileira. 
Que se decLare, conseq_üentem.e~lte 

~.:.{>'ora. a decisão de mud2.2' ·a cap1tal 
p~ra à, regiã,o central do p.aís, deixan
do entretanto à Comissão encar
T~egada de lhe estudar a topog<ra.fia a 
5.:mnarta.nte mjssáo de ewolher o lo
eaf em ou e devera ser construída. . 

Não creio haja apenas dois lugares 
no Brasil, na vastidão enorme do pais, 
para construção da nova c.:.ttpital. 
Além disso, a região do Pontal do 
Rio Grande é bastante desenvolvida 
€ se presta, admiràvelmente, à agri
cultura sàob vá.rtos asD€ctos. Um dos 
objetiv~s da mudançã da Capital é 
justame-nte atrair a civrilização para 
a região centi.·al do BrasH. Não é 
justo que ela seja colocada em zona 
já a<ll.anta.da. A alega-ção de que não 
há ali estradas de ferro, não colhe; 
aQ con.trá.rio, seria motivo para que se 
rr.rolongassem, até lá, as fe!"~:ovias. 

O Sr. Dolor de An.drode - E' pre
c)so aten<Ier-se ao Ye.sto do B:ra.sn. 

O Sr. J aLes 111 acha.clo - V. Ex. a é 
p2 rtidá..ri-o da localiza.ç:Z..o no Pla.nalto 
Ce::1tral d.o Brasil? 

O SR. HENRIQ"CJE N'OV AIS - Não 
digo que seja o local escolhido pela 
Comis.Sw o.e 1892. O Planalto Central 
é muito g-rand-e. Já em 1912, o gTan
de mestr-e que foi Paulo de Frontin 
p::omov·~u estudos da est:·ada de fen-o 
Pirapo:::a - Belém, passà.nclo pelo· 
Pl3.nalt;-.J Central, a fim de que para 
a!i se enca.minhasse a construção da 
non, Ca ~i tal. Nfro podemos, apenas 
com dois· estudos, embora feitos com 
e:ramte competéncia ,' decidir de ques
Út.o de tamanh,q, inwort.ânda.. 

O Sr. Dol,or de Andrade - E' pre
ciso um terceiro estudo pàra resol
YE:l' a questão. 

O SR.. HENRIQUE NOVAIS 
E:·a. o que tinha a dize.r. UYiuito bem; 
muito bem}. 

O SR. JOÃO DE ABREU (PaTa en
caminhar a votação) (Lendo) - Se
nhor P;:esidente: Interessado P·ela so
luç8,o dos probletp.as básicos qe meu 
Pa.is, sinto-me fel}z ao ver cons1gnada. 
no projeto que ora discutimos. a idéia 
a aue dei minha modesta mas entu
.~iástica co!1tribuiçã.o ·- a interioriza

·ção da sede do Govên10 Federal. 
Sã.o altos os interêsses do Brasil que 

aconselham a providência cuja reali
zação exprim.irá o descortíno, o bom 
senso, a previsão das gerações pres·2n
tes em proveito da nadonalidade, em 
sua geração futura. . _ 

Os legisladores de 46 reVlverao nos 
efeitos práticos de natureza política, 
econórnica e social. todos os seus múl
tiplos aspectos, advindos da atração e 
da irradiação de fôrÇas vitais, criadas 
naturalmente pela localização do Go
vên1o da Rt:pública. 

Consideremos os fatos sem exa.gê
ros ou hiuérboles. favoráveis a êsse 
empreendimento gigantesco. mas rea
lizável. em sua simplicidade intentiva. 

Sua atuação. refletindo sôbre o país 
inteiro. terá nrojeção intern!lcional, 
porque o Brasil possuirá novo parque 
industrjal, útil aos países vizinhos. 

Aglutinando valo~·es sociais. d.esco~
gestionará a cidade do Rio de Janei
ro. atuando como de harmonização € 
equilíbrio. contribuindo para ~ esta
bilidade econômi.ca de outras Cldades. 

Em ma.téria de tr:tnsporte dará ao 
Brasil novas artérias vivificantes. por 
onde correrão novas riquezas. 

Isto. pa1·a referên-:::ia ráoida, quan-
to ao asp-ecto econômico-social.. . , 

Da sua importânc'!...:'t estratég-rca JS 
fa.la:ram os técnicos co.m sab-edoria e 
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-clareza, an tci'-2llC.o o B r D..s il de ama
~1hã. com o crescimento de seu povo 
e com o desenvolvimento de seu pro
gresso e da sua civilizaGão. 

Tudo. enfim. está apelando veemen~ 
temente p2,ra que se realize a mudan
ça da capital do pais. utilizando o 
Planalto Central, mas com a prática. 
das providencias constantes da emen
da 3.ô35. 

Essa emenda reveste-se da elastici
dade necessária para enfrentar e re
solver o problema da m ndança, que é 
um imperativo do memento. 

O Sr. Ruí A.lmeida - A emenda de 
V. Ex.a estabelece prazo para que seja 
transfe1ida a capital? 

O SR. JOÃO DE ABREU - Prevê 
tudo. Aguarde V. Ex. a um pouco mais, 
que lerei a emenda. 

O Sr. Rui Alm,eida - Então, essa 
é a em~mda verdadeira, real. O mais, 
é ficç8.o. é sonho. 

O SR. JOÃO DE ABREU - Ela 
acaba com a ideologia da mudança 
que não se efetua. 

O Sr. Dolor de Anclrade - E' ob
jetiva . 

O Sr. Campos Vergal - A ml!d:::1.~1-
ça para o Planalto Central é in.e
xequível. (Não apoiados.) 

O Sr. Rui A.lmeida - V. Ex.a acha 
-a inexequível, porque não quer sair 
da Avenida Rio Branco. (Riso.) 

O SR. ,JOAO DE ..A.BREU CLendo"l 
-Não se trata mais que. porém, de 
reunir mate1ial de convencimento 
para a realização da idéia, consi~
nada já no projeto, mas simpL::!s
me-nte mostrar que se nos cabe d e~i
dir sôbre a mudança, a mim m :: pa
rece que não nos é dado an0 : ::~~· o 
síti-o exato onde c\eve ser edifi c ~1da 
a cida d€. 

:Não. Essa parte deve cabêr a urna 
comissão de técnicos. 

O Sr. Dario Cardoso - A interio
rizacáo da canital do Brasil é Dt".) ·
blem::t eminentemente nacional. ·N;:; o 
devemos, portanto, ter bairrismJs : 
não devemcs i:estringir a reg·iã.o em 
{{Ue deve ser ela localizada. Digc.-sr:! 
a penas Planalto Centra.l do Bi·2.~il. 
ou região central do Bra:: il . 

O SR. JOÃO DE ABREU - E ' 
o que minha emenda determina 

O Sr. Nestor Duarte - Perm:r.:-t 
me V. Ex.u um aparte. Se a quest?.o 
fôr de bainismo, desejo fazer n . .m:t 
reivindicação h istó1ica: que a :::api
tai do país volte para a Bahia. ( Pal
·mas.) 

• 

O Sr . Ga.lerw Paranhos - O c>!' a 
dor está clbcutindo o assunto sob o 
aspecto nacional. 

O ST. Nestor Duarte 
aos futuros habitantes da 
Federal que na Bahia não 
f ilcts ... O clima. é excelente, e 
tras coisas ... 

Prometo 
Canital 
ha.nriJ. 
ha ou-

O SR. JOAO DE ABREU (Len 
do)- "No Planalto, em todo o Pla
nalto, na sua vasta extensão, os te-c
nicos escolherão 3. área do futuro 
Distrito Federal, que poderá ~er o 
próprio triângulo mineiro, camo o 
quer o projeto. 

O Sr. Galena Paranhos P.:;de 
~~er entre os rios Grande e Para n.ü
ba , mas deve ser escolhida ;?elos 
técnicos. 

O SR. JOA..O DE ABREU 
Faço essa ressalva no próprio int~
rêsse desta Assembléia, para que n1i.o 
inccrra em erro irreparável. 

O Sr. Dolor de Andrade - V. Ex
celência pode lêr a emenda? 

O SR. JOAO DE ABREU 
E' muito fácil de provar-se o erro. 
Diz assim o di~posi ti v o: 

"Art. 6. o A Capital da UmJ.o 
será transíerida para a região 
central do país, compreendida ... 

Peço a atenção da Casa para éste 
senão da Comissão da Constituicào. 
A Comissão que me perdõe, mas· h:o·. 
urna grande f::tlta de concoràâ:;.cia 
entre as palavras e a geografia. POl·-
que se diz aqui: · 

" ... região central do p&ís com
preendida entre o rio Parnaíba c 
o rio Grande". 

Ora, esta região, quando muit.o, pú
derá ser o centro do Brasil meridio
nal, mas não o centro do país. I.JOgo, 
não há harmonia entre a pah vr~t -e 
o seu significado com a geografia. 

Minha argumentação pede ser to
mada como regionalista, porque s N t 
de Goiás, Estado que está compre
endido no Planalto, mas êste abran
ge Minas e outras unidades da . F~
deração. 

Quem respDnde à objeção é uma 
autoridade na mat-éria: o presidente 
do Instituto Brasileiro de Geogr:ctfb 
e Estatística, Dr. Teixeira de Fre i
tas, que assim escreve: 

"0 deslocamento que se pre
tende, com a localização d& me
trópole no Triângulo l).lfine!ro, im-
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portaria, de certo modo, em e li
clir êsse objetivo; estaríamos le
vando o govêrno da República 
quase para o centro do Bra~il Me
ridional, não para o centro do 
Brasil." 

Quero acrescentar que o art. 4 .0 ao 
projeto se parece com aquelas a!lti
gas eleições no Brasil, onde o voto 
era livre, mas se tinha de votar em 
fulano de tal. O projeto fala na re
gião central do Brasil, mas diz que é 
no .Triângulo Mineiro. 

Minha emenda estabelece: 
"Nov·enta dias após a promul

gação desta Constituição, a Poder 
Executivo nomeará uma Comis
sáo de técnicos para escolher, no 
Planalto Central do país, o lugar 
em que deverá ser localiílada a 
capital do Brasil. 

Essa comissão poderá retificar 
a escolha feita pela Comissão 
Cruls, devendo 8,presentar seu re
latório dentro do prazo impror
rogável de 12 meses a contar de 
sua nomeação. A legislação or
dinária estabelecerá o prazc., etc." 

Creio que nada mais perfeito e po
sitivo para acabar com a in::1ção. re
latinm.ente à mudança da capital do 
Brasil, qu.e há cinqüenta ancs vem 
constando inutilmente de textos cons
titucionais. (Jl/Iuito bem; 171/Uito bem,. 
Palmns.) 

O SR. ANTôNIO MAFRA - (Para 
encaminhar a votacão) - Senhor 
Presidente, o art. 4.0 do projeto do ato 
das Disposições Constitucionais Trans
sitórias está redigido nos seguintes 
têrmos: 

"A Capital ela União será trans
ferida para a região central . do 
país compreendida entre o Rio 
Paranaiba e o Rio Grande.'' 

Requeri destaque das palavras "a" e 
"cornpreendida entre o Rio ~Paranaíba 
e o Rio Grande", para o fim de su
primí-las. 

Foi aproximadamente a mesma n. 
finalidade do destaque requerido pelo 
ilustre representante, Sr. Henrique de 
Novais. 

Requeri também, Sr. Pre~idente, 
destaque para as palavras "Cot:'lissão 
de técnicos de reconhecido valor", 
constantes da E::menda N.0 324. subs
crita pelos nobres Representar~tcs Se
nhores José Romero e Jonas Corrêa, 
para o fim de acrescentá-las Ho pa
rágrafo 1.0 do art. 4, de modo que 
fica!:ise assim redigido o dii,;positivo: 

"Promulgado êste ato. o Pre
siclente da República, dentro em 
sessenta dias, nomeará uma Co
missão de técnicos de reconheci
do valor, a f~m de proceder a o 
estudo de localização topográfi
ca da nova capital." 

Ora, Sr. Presidente, a atual l'edação 
do art. 4. 0 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias chega ao 
pormenor de limitar a região em qu2 
deverá ser instalada a Capital; nesb 
hipótese, de certo se imporia que a 
Comissão encarregada de indicar o 
local fôsse composta de técnicos de re
conhecido valor, e me parece estreme 
de dúvida a necessidade de tal exi
gência. 

Em tais condições, Sr. Presidente, 
ln?.la vez que a questão é agora mais 
ampla e já a escolha não está a ser 
feita apenas dentro do Triângulo Mi
neiro e sim em região •central do Bra
~il, conforme destaque que tive a hon
ra de requerer, desejo acentuar que 
com maior força de razão se impõe a 
necessidade de ser constituída por téc
nicos de reconhecido valor a Comissão 
incubida de emitir parecer sôbre o 
assunto. (Muito bem; muito l::J:;m). 

O SR. OOSTA NETO - Srr. Pre
s.Ldente, peço a V. Ex.a S·e digne con
ceder a palavra ao Sr. Re·pr:esentante 
Isral Pinheiro, a fim de sustentar o 
pensamento da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE ~ Tem a pa
lavra o Sr. Representante Israel Pi
nheiro. 

O SR. ISRAEL PINHEI:t\.0 - Sr. 
Presitdénte, pelo que se veél:i.fic.ou do 
debate sôbre a mudança da Oapi,tal 
da República, não há a menor dú
vida de que todos es•t&o de ajcôr:do em 
que es:sa mudança seja realizada, 
COllS·tirtuindo, mesmo, mn Í111pera
tiv-o ... 

O Sr. Euclides Figueiredo - V. 
Ex. a dá lkença para um aparte? Gos
taria que V. Ex.a, que representa o 
pensa.mento da Gomi:s.são, dissesse qual 
a razão ou quais as razões que impõem 
a mudança ela Gapi!tal. 

I 

O SR. ]SRAEL PINHEIRO - O 
2,ssunto foi mui•to debatido, nã.o só 
nes;ta As·sembléia, como na Constitu
inte de 1891. (l'v!u'ito bem.) 

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex. a }:::er
mi.Jte um a:parte? T·enho ·emenda a. 
res·peitto, pre·cisamente per isso, per
que, dentro do ponto de vis-ta estrP.
tégi-co, na época pre·sente constitue 
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urna fantasia romantica a idéia de se 
levar a Capital do Brasil para a região 
central. 

O SR. ISR·AEL PINHEIRO - Vou 
respond·e;r aos ncb:::es colega•s. 

Como di·sse, deBd·:; 1891 o Brasil sem
pre se vem batendo pela n"l!udança de 
sua Capital. Infelizmente, o nosso 
uaís está dividido em duas civiliza
Ções: uma - a civilização litorânea, 
que, na verdade, constitui orgulho 
para todos nós, brasileiros; e a outra. • 
- a civilizacão mediterrânea, muito 
diferente ela ~litorânea, separada pela 
Serra do Mar, que não é só um divisor 
geográJico, mas tamb2m divi.snr das 
duas civiliza.ções. 

O que precisamos é ct.es·.e•nvolver a 
civilização mediterrânea, para ir em 
so.corro dos milhões de brasileiros que 
não gczam das C:Ol1dições de conrfoorto 
de uma civiliza·ção desenvolvida, como 
a do li!f;oral. 

A Gapital da República, no interio:· 
do Brasil, será um centro de estimu
lo, de in:fluéncia, de amparo a todcs 
êss·es brasileiros, do ü1ierior do Brasil. 

'E:::.te é o gran!!.e problema b1'a.silei
ro. Quando se .prepara:;:am as leis no 
interior do Brasil. certamente serão 
muito mai:s obj·etivas, muito mais .con
cordes com o ambiente na-Cional, por
que o grande Bntsil ainda. é o do 
sertão. 

Senhores, não venho, pràpriamentc, 
discutir o caso d::t mudança da Capi
tal, até porque não há emenda no 
sent~do de que a transf·Hê.:nciu deixe 
de efetuar-se. A questão resume-se, 
apenas em dicidir sôbre a lc8al1zaç8.o 
ela futura Capital. 

O Sr. João D' Ávila - V. :Sx . a per
mite um 3;parte? Não acre-dito que o 
pcvo carioca não queD:a a. nHi!d2nça 
da sede do Govêrno. A p:rc,pósito, Pv 
Associação Carioca, fu!1:d~tda há 25 
ano~. e que t2m por fi:nalilda.de a dE-fesa 
dos interôs2e·s desta cidade, agra.de
ceu-me os conceitos expedidos no 
meu Ege~ro dis~Curso de há .:lias e pe
dru que a·ceiota.sse U!I!.a ho.menagcm em 
lm.n-or da minha atitude. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Mui
to obri:;?;é3JdO pelo aparte de V. Ex. a. 

O Sr. JaZes Machado - Desejo es
cle.reoer a V. Ex.a que, no ano atra
zado, a queda de um túnel da Central 
do Brasil qu:::>.si deixou a cidade do 
Rio d:::; Janeiro à fome. Ima.ginemos 
se u1m avião de bombardeio fechasse 
a.s estrr..das de ferro; isso ssl·}.a suüci
ente para nos deixar à mingu-a! 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Não 
há dúvida. Apenas citei 'Uma ra.zão, 
além de mu.irtas outras que a.conselham 
a m"JJdJatllça da Capital. 

Voltando, porém ao assunto e de
fendendo o texto do projeto devo assi
nalar que a discordância principal 
reside, justamente, na determinação 
de uma zona onde se instale a nova 
Capital. Quer c.1zer, pelo projeto 
inicial foi determinado que a trans
ferência se realizasse para região en
tre o Rio Paranaíba e o Rb Grande. 
Inicialmente, devo dizer que essa zona 
abmnge aproximadamente 300 kms. 
de comprimento por 200 kms. de lar
gura. Não se trata de zon,a lirnitada. 
E' maior do que muitos Estados bra
silei.ros. 

Qual a razão para se determinar 
essa zcna? Como se :::abe, o govêrno 
c~e Minas, que conhece perfeitamen
te a zona, estudou, por inte:::méc1io 
de seus técnicos, tôdas as condições 
do Triâng·ulo Mineiro, verificando 
apresentar êste todos os reqUISitos 
necessários para a nova Capital. Está 
:::ltuad.o entre os Estados de Goiás, 
Iv'f.ato Grosso, IVlinas e São Paulo. 

E' o centro de convergência das 
duas civilizações que per..etram no 
inter:!.or · do Brasil, uma por Minas 
G2ra1s, através de Belo Horizonte e 
da F\.êde Mineira de Viação, outr[:_ 
per São Paulo, através da Mo<?;üma 
e da Paulista. I=tepresenta, portanto, 
o ponto natur::tl de convergêi:cia de 
tôdas essas estradas de feno. 

Além disso. tra,ta-se de zon.a ser
vida por magníficas quedas clágu~~. 
Só a Cachceira Doun:cta dis1JÕc c:.e 
c8rca C.e ~00 mil c;walos de fôrça. 

O Sr. Galena PamT.J?.. ,Js - Que mal 
haveria Oi1 se confirtl· a escolha a 
uma comist:ão de técnicos'? 

O SR. ISHAEL PINHEIHO - _1\.bor
diJ,rei êsse ponto. 

Não há dúvici.l'-t de C:'..le l ima c::.?mis
sf:i.o de técDicos chc[;::~ria ao mesmo 
resu_lt~do. _'O que queremos, entretan
to, e Te:::mrnar de uma vez J~~l!'a sen"!.
pre com €:s:oe debate, evitr:mdo o mai;:; 
possível d}scusso:=s de t2cr:.icos. 

Não :!:1á dúvida, repito, de Q:le os 
tóc!1!.cos che9·ariam ao mesmo resul-
t ' · .,~ ,...leV".,.n'n"' o.'pr;rr·n~'· c.'e~r1 ..> aa.o, Y!1,,.) c . t:~-- '::s - ~": ··! ,. ''-: .. ·~--v 
lcp.;o uma ZOI:a. e nao ds1xar Isto c.s
ta beleeido gencric:::.Inen te. 

O ponto princip~l que de~feEdo é o · 
da mudança da Ca]Ji.Ln1. E, ccmo tc
mc3 a. ce;_te;~a de que E'.sse h~;;-; ar e o 
l:t.ls.is ccnvcnientc. a comls~fio de: L:·c-· 
rücos. CCl't::nncnte, tcj'(\ v.:n.3. 8::- f,a. 
imensa r::::.r8. e;~co1her o }-:::~ :11 al)ro-



-31-

'Pl'iado. Se deixarmos impreciso o tex
to, a comissã-o começará a divagar 
entre o Norte e o Sul de Goiás e o 
Triângulo Mineiro, o que acarretará 
enorme delonga. 

Se não formos práticos e não es- · 
colhermos situação que, efetivamente 
permita se realize a mudança duran
te um quinquênio, não a faremos 
nunca. A mudança da Capital tem 
de ser obra de um Govêrno e, se pas
sar de um para outro, ela não se con
cretizará. Se mantivermos o antigo 
local da Capital só para ·construir as 
Estradas de ferro, um núcleo central 
para a instalação da nova metrópole, 
·delongaremos o problema e o mesmo 
jamais se solucionará. 

Nã.o defendo o ponto ele vista mi
neiro, porque o problema é nacional. 
Para Minas Gerais tanto faria que a 
escolha recaísse no Triâng·ulo Minei
ro como em Goiás ou em Mato Gro
so. O que propugnamos é a neces
sidl?.de de uma solução prática, ime
diata, para a mudança da Capital. 
E como estou Cêrto de que o Presi
dente da República, Sr. General 
Eurico Gaspar Dutra, concorda em 
pôr imediatamente em execuç§.o essa 
mudança, queremos dar-lhe todos os 
meios pa.ra uma solução rápida. 

Eis a razão por que defendemos o 
texto do projeto. (Muito "bem_: 1nuito 
bem . Palmas. ) 

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

DZCLARAÇÓES DE VOTO 

Partidários ela autonomia do Distri« 
to Federal -.coerentes aue somos com 
a def·esa de um dos porJ:tos mais im
portantes do Programa mínimo do Par~ 
tido Comunista do Brasil - votamos 
contra o dispositivo do Projeto Cons
titucional onde se estabelece a nomea
ção do Prefeito. 

Visando torma· o Distrito Federal 
administrado por um Prefeito e uma. 
Câmara, ambcs eleitos, apresentamos 
a emenda 2. 819, que foi rejeitada. 

Votamos, porém, a favor não só men
te de nossa emenda, mas também das 
demais que perseguiam o mesmo fim. 

Dessa. maneira, firmamos nossa ati
tude a favor da autonomia elo atuai 
Distrito Federal bem como de qual
·quer outro aue venha a ser criado no 
futuro. -
. Nào participamos do ponto de vis

ta de que a Capital da Renública n§o 
tem direito à B.utonomia pó"lítica e ad-

ministrativa, precisamente porque os 
exemplos da vida autonoma dv povo 
nos municipios ou nas capitais têm 
se constituído invariàvelmente em van
tagens e benefícios para a democra
cia e o .progresso como se pode Gons
tatar pelo proveitoso período da ad
ministração do Prefeito Pedro Ernesto, 
eleito pelo sufrágio poopular. 

Os que paga,m imposios e são so
brecarregados com todos os deveres, 
merecem o direito de dispor de seus 
próprios destinos, eleger seus gover
nantes e deles exigir os melhoramentos 
de ruas, a construção de hospitais, 
escollas, mercad·os e tudo o mais que 
contribui para o bem estar e a i"eli
cidade geral. 

Tai.s os motivos por que votamos a 
favor da auto.nomia do Distrito Fe
deral. 

Salas das Sessões, 9-9-46. - Carlos 
Prestes. - Clauclino Silva. ~ Joa
qu.em Batista Neto. - Alcêdo Couti
nho. - Abílio Fernandes. - Alcides 
Sabcnça. -- Maurício Grabois. 
Agostinho de Oliveira. -Osvaldo Pa
checo. - Caíres de Brito. - João 
Amazonas. -Jorge Am.ado. - Carlos 
Mari[!hella. - Gregório Be:::erra. 
José Crispim. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei pela emenda su
pressiva dos parágrafos 1.0 e 2. 0 do 
artigo 2. 0 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Sala das Sessões, 8 ele setembro de 
1946. - Aloysio de Carvalho. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votamos pela retirada elo destaque 
supressivo do deputado Antonio Fe
liciano ao dispositivo do art. 12 do 
Ato de Disposições Constitucionais 
Transitórias diante da declaração, em 
plenário, do senador Nereu Ramos de 
que o mesmo seria mojificado na re
dação para que sejam mantidos os 
Conselhos Administrativos dos Esta
dos com a organização e atribuições 
da legislação vigente (Decreto número 
1. 202 e leis posteriores atinentes aos 
Conselhos Administrativos) . Reputá
mos imprescindível a manutenção dos 
Conselhos até que sejam constituídos 
os poderes legislativos estaduais e mu
nicipais como órgão de colaboração 
com o executivo na elaboracão 
das leis dos Estados e Municípios e-de 
fiscalização da execução orçamentária 
e da administração pública. No mo-
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mento em que se constitucionaliza o 
País não é possível outorgar a facul
dade de expedir decretos-leis aos In
terventores ou Governadores e Pre
feitos Municipais. Seria um retrocesso 
na marcha democrãtica do Brasil. 

Sala das Sessões, aos 8 de setembro 
de 1946. Antonio Feliciano. -
Aloysio de Carvalho. - Celso Macha
do. - P. Dutra. - Olyntho Fonseca. 
- Alves Palma. - Bias Fortes. -
João Abdalla. - Alfredo Sá. - Sam
paio Vidal. -José Alkmim- Novelli 
Junior. - Israel Pinheiro. - Duque 
Mesquita. - Joaquim Libanio. 
Aureliano Leite. - César Costa. -
Novaes Filho. - Gabriel Passos. -
Souza Costa. - llerophilo Azambuja. 
- Daniel Faraco. - Gaston Englert. 
- Manuel Duarte. - Nicolau Ver-
gueiro. -Adroaldo Costa. - Pedroso 
Junior. - Melo Braga. - Euzebio 
Rocha. - Berta Condé. - Ezequiel 
Mendes. - Eurico Salles. - Lery 
Santos. - Hugo Borghi. - Carlos 
Prestes. - Clandino Silva. - BtJ,
tista Neto. - Gregorio Bezerra. 
Alcedo Coutinho.- Abilio Fernandes. 
-Alcides Sabenca. -Caíres de Brito. 
- Mauricio Grabois. - Dario C ar- 1 

doso. - Pedro Ludovico. - João 
d'Abreu. - Caiado Godói. - Ga
lena Paranhos. - Osvaldo Lima. -
Agamemnon Magalhes. - Benedito 
Valadares. - Etelvino Lins. - Jan
duhy Carneiro, - Fernando Flores. 
-- Roberto Glasser. - Erasto Gaert
ner. - Monteiro de Castro. - Ma
galhães Pinto. - José Bonijacio. -
RU1t Almelrla. - José Maria. - Tei·· 
;l·eirn de Vasconcelos. -Medeiros Neto 
- Silvestre Péricles. - Góes Mon
teiro. - Eu na pio de Queiroz. -
Fróes da Motta. - Aristides Milton.· 
- Aloysio de Castro. - Regis Pa
checo. - Roberto Grossembacher. -· 
Georgino Avelino. Altamirando 
Requião. - Rogerio Vieira. - Ota
cilio Vieira. - Alfredo Nunes. -
Carlos Pinto. - Getulio Moura. -
Alvaro Adolpho. - Nelson Parijós. 
-- Alvaro Maia. - Osvaldo Pacheco. 
- Jorge Arnado. - Carlos Mari-
ghella. - Agostinho de Oliveira. -
Lino Machado. - José Crispim. -
Ataliba Noqueira. - Horacio Lafer. 
- João Gomes Martins Filho. -
Batista Pereira. - Brochado da Ro
cha. - Oscar Carneiro. - Dolor de 
Andrade. - José R01nero. - Pereira 
da Silva. - Waldemar Pedrosa. -
.Lauro de Freitas. - Clodomir Car
doso. - Mathias Olympio. - Sige
jredo Pacheco. - Areia Leão. -
Dioclécio Dum·te. - Heribaldo Vieira. 

- José Armando. - Hugo Carneiro. 
- Jurandir Pires. - Lauro Lopes. -
Barreto Pinto. - Gurgel do Ama
ral. - Gojjredo Telles. - Arruda 
Câmara. - Renault Leite. - Vito
rino Freire. - Souza Leão. - Cre
pory Franco. - Tavares d'Amaral. 
- Guaracy Silveira. - Agost·inho 
Monteiro. - Lahyr Tostes. - Macha
do Coelho. - Carlos Nogueira. -
Damaso Rocha. - Mercio Teixeira. 
- Porto da Fonseca. - Bittencourt 
Azambuja. - Levindo Coelho. - Ro
drigues Seabra. - Barbosa Lima. -
Altino Arantes. - Jacy de Figuei
redo. - Jalles Machado. - Mario 
Brant. - Bernardes Filho. - Bastos 
Tavares. - Campos Vergal. - José 
Varella. - Domingos Vellasco. -
Ponce de Arruda. - Mata Neto. -
Guilherme Xavier. - Alencar Ara
ripe. - Paulo Nogueira. - Argerniro 
Fialho. - Martiniano Araújo. 
Munhoz de Mello. - João Aguiar. -
Gorny Junior. - João Botelho. -
Magalhães Barata. - Duarte d'Oli
veira. - Nelson Parijós. - Larneira 
Bittencourt. - Lycurgo Leite. 
Erigido Tinoco. - Rocha Ribas. -
Heitor Collet. - Moreira da Rocha . 
- Glycerio Alves. - Eloy Rocha. -
Aderbal Silva. - Toledo Piza. -
Luiz Viana. - Raul PiZZa. - Juracy 
Magalhães. , - Raphael Cincurá. -
Theodulo de Albuquerque. - Ruy 
Santos. - Acurcio Torres. - Amaral 
Peixoto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Na ho:r:a em que a Assembléia Na 
cio.nal Gons·tituinte resolv-e rejeita!· a 
emeruda 317, de minha autoria, rcfe
r€nte à Autonomia do DistTito Fecle
.ral, d.esoejo faz.er uma declaTa~ão ·e um 
.protesto. 

Declaração, no sentido de que, ven
cido mas ja.mais oo•nvencido, votei 
.pel:a alf.o.rria da miniha terra, confm
me ca.tegórieas e irre'f•utáveis promes
.sas po1: mim feitas ao povo caTi·cca. 
Provei, sucessivas vêzes, d'a Tribune~ 
desta Casa, que a autonomia do Dis
trito Fe'd•eral ea:a uma ne•cessrdade, 
nã;o só sob o ponto de vista jur:Vdico, 
políti·co e aodministratirv·o, como tam
bém sob ponto -1e vi'Sta moral, eco
nômico-financeiro e histórico. Nunca 
ouvi, de qualquer l)arlamentar ou de 
outra pess-oa de vulto, nenhuma àrgu
mentaçoo atCeitável contra o meu ps·n
'Samento nesse sentido. Por isso, não 
modiftquei me•u ideal !lUtonomista, que 
conttnua ai!·d.e.nte -c inquebrantável 
mesmo neste momento, .pa .. a mim do
lOToso, em que 166 ilustres Represen-
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\ tant€s do povo, contra 108 nobn:es 
Constituintes, decretam, inapelavel
mente, o r.e.gime .nterv-encionista, da 
te::Ta em que nasci; ago.ra, pelo con~ 
trário, a chama autonomista mais 
aoesa está e algum dia, que julgo em 
futuiro não muito distante, há de cla
rear o espírito de todos e então, virá, 
'}Ja!I'a ho111ra e glória do povo carioca, 
a tão almejad:a aspiração dos habi
tantes da cida•de que "é c·e.re'b"ro e co
ração do Brasil". 

O protesto que d'€sejo ap.resentar é 
no sentido de estranhar que êsse gol
pe no povo que reipresento nesta As
sembléia fôsse dado pela maioria do 
meu Partido, juntamente com váa:ios 
representantes da U. D. N. e alguns 
do P.T.B., embo:ra tod.os os 19 cons
tituintes do DiS'trito Federal votassem 
:a faNoO~' da emenda que apresente-i e 
cuJo destaque, po;r mim requerido, foi 
ldelfeT~doo pelo Sr. Presidea•te desta 
Oasa. 

Nessas cond•ições, ao Povo d.o Dis- . 
trito F€deil'a.l e, particula:rmente ans 
meus ami·gos e correldgionários, reafir
mo a decisão inv•ergável de continuar
mos a luta.r, de·ntro do esoprrito revi
sionista constitucional, por êsse desejo 
incontido de se ofere•0.eT à mais culta. 
cidarde do Brasil o direito d'e auto
governar-se . 

Sala das Sessõ.e.s, em 9 de setembro 
de 1946. - José Romero. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos QJUe, fi.éis ao programa 
de noss.o parbido e aos compromissos 
assumidos com o povo ca1·io0a. qus 
temos a hon.ra de rep'l·es.entar na As
sembléia Na.cio.nal. votamos a f:iv•or 
da autooomia integml do Distrito 
Federal. 

Sa.la das Sessõ.es, em 9 d·e se-teml:r~:o 
de 19'46. - Ruy Al1neida. - Baeta 
Neves. - Antôni'o José da Silva. -• 
Vargas Neto. - Gurgel do A.maral. _, 
Barreto Pinto. 

O SR. PRESIDENTE- Está finàa 
a hora da sessão; vou levantá-la de
signando para a de amanhã, dia 10, 
às 14 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação do Projeto 
da Constituição (Disposições Transi
tórias). 

Deixaram de conzparecer 57 Se
nhores Representantes. 

Partido Social Denwcráticc 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 
Cosme F·erreira. 

Paraíba: 
Janduí Carneiro. 

Pernambuco: 
Oscar Carneiro. 
Pessoa. Guerra. 

Alagoas: 
Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 

Bahia: 
Lauro de Freitas. 
Altamirando Pv;:quião. 

Espírito Santo: 
Vieira de Rezende. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho: 
Rodríg·ues Seabra. 
João Henrique. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Rodrigues Pereira. 
Alfl'edo Sá. 

São Paulo: 
César Costa. 
Sílvio de Campos. 

Goiás: 
Caiado Godói. 

Paraná: 
Munhoz de Melo. 
Aramís Ataíde. 

Santa Catarina: 

Otacílio Costa. 

Rio Grande do Sul: 

Getúlio Varga..s. 
Antero Leivas. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. .. 

União Democrática Nacional 

Maranhão: 

Als.rico Pacheco. 

Piauí: 

Antôliio Correia. 
Coelho Rodrigues. 



Ceará: 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Beni Carvalho. 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 
Fernando Nóbrega. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Espírito Santo: 

Luís Cláudio. 

M!nas Gerais: 
Magalhã·es Pinto. 
Milton Campos. 

Ma to Grosso: 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 
Ta vares d 'Amaral. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 
Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 
Benjamim Farah. ' 
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Segadas Viana. 
Benicio Fontenele. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mota. 

Mtnas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Bernardes Filho. 
Artur Bernardes. 

Partido Social Progressista 

Pará: 
Deodoro de M·endonca. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 
Manuel Vítor. 

Partido Libertador 

Rio Grande do S:.tl: 

Raul Pila. 

Levanta-se a sesséw às 24 horas. 



168. a Sessão, ern 1 O de Setembro de 1946 
Presidência dos Senhores Lauro Montenegro, 3.0 Secretário, Berta Condé, 

2.0 Vice-Presidente, e Melo Viana, Presidente, 

As 14 horas comparecem os Senho
res : 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Pereira da. Silva. 

Pará : 
MÁgalhãers Ba:-a.ta. 
Alvaro Adolfo. 
Nélson Parijós . . 
João Botelho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
José Neiva. 

Piauí: • 

Areia Leão. 
Sige.fredo Pach-eco. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 

Rio Grande do Norte: 
Val!redo . Gurgel. 

Paraiba: 
Janduf carnei:<>. 
. samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Osvaldo Lima. 
Ferreira IJma. 

Alagoas: · 

Silvestre Pérlcles . 
Lauro Montenegro. 

Sergipe: 

Graco Cardoso. 

Bahia: 
Pinto Aleixo . 
..A.Jtamirando Re.quião. 
Fróes da Müta. 
Aristides Milton. 

Espírito Santo: 
At111o Viváqua . 
Henrique dE: Novais. 
Asârubal Soares . 

Distrito Federal: 
Jonas Correia . 

Riú d-e Janetro ~ 

Alfredo N-eves. 
C ar los Pinto. 
Bastos Tavares. 
Acúrcio Tõrres . 

Minas uerais: 
M-elo Viana.. 
Ben-edito Valadares. 
Duque de Mesquita. 
Israel Pinheiro . 
Crtstiano Machado . 
Wellington Brandão. 
Joaquim Li bânio. 
José Al..kmim. 
Alfredv Sá . 

São Paulo : 
Costa Neto . 
Alves Palma. . 
Honório Monte1ro. 

Goiás: 
Pedro Ludovico . 
Dario Cardoso. 
João d '.-\breu. 

Paraná: 
F~mando Flõres. 
Aramis Ata.ide. 
Gomi Júnior. 

Santa. Catarina.: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Ader·bal Silva.. 



Rio Grand-e do Sul: 
Adroaldo Costa. 
Daniel Faraco. 
Manu-el Duarte. 
Sousa COsta. 
Bitten.court AZa.mbuja. 
Nicolau Vergueiro. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Pará.: 
Epilo.g.v Campos. 

Pia ui: 
Ma tias Olimpio. 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
Leá<l Sampaio. 

Rio Grande do Nort~: 
Aluisio Alves. 

Paraiba: 
Ar.gemiro Figueiredo . 
Jcão Agripino. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro . 
Fernando Nóbrega. 

s~rgipe: 

Heribaldo Vieira . 
Bahia: 

Juraci Mag·alhães. 
Nestor Duarte. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 
Luis Cláudio. 

Distrito Fede ral: 
Euclides Flgue:redo. 

Minas Gerais : 

Monteiro d-e Castro. 
Lopes . Cançado . 
Licur.go t,.eite. 

São Paulo : 
Mário Masagão . 
Rom-eu Louren.ção. 
Plinio Barreto . 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite . 

Goiá.s: 
Jales Machado. 
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Paraná: 

Era.sto Gaertner. 

Partido Trabalhista Brastzefro 

Distrito Federal: 
Benic1o Fontenele . 
Antônio Silva. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mentjes. 

São Paulo: 

Pedroso Júnior. 

Partido Comu?ttsta da Brasil 
Pernambuco: 

Agostinho Oliveira. 
Bahia: 

Carlos Mari,zhela. 
Distrito Federal: 

Maurício G r~bo1s. 
Batista N·eto. 

Rio de Janeiro: 

Alcides Sabença. 
São Paulo: 

Jorge Amado. 

Partzdo Republicano 
Maranhão: 

Lino Ma-cha-do. 
Minas Gerais: 

Daniel Carvalho. 
F'elipe Balbi. 

São Paulo: 
AlUno Arantes . 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Social Progressista 

Rio Grand2 do No:te: 
Café Filho. 

S&o Paulo: 
Campos Vergal. 

E$querda Democrática 

Goiás: 

Domin~os Vela~co . 

O SR. PRmirDENTE -Achando-se 
presentes 1()8 Senhores Representan
tes, declaro aberta a. sessão. 
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Passa-se à leitu=a da ata. da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO C~RO (1.0 Su
plente, servin<U> como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. P.RJ<SIDENTE ~Em discus
são a ata. 

O SR. A.DELMlAR ROCHA 
S:- . Presidente, peço a palavra, sõbre 
a ata. 

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

O SR. AD~!AR ROCHA 
(Sôbre a ata) - Sr. Presi~nte, pedi 
a palavra para lêr a seguinte declara
ção de voto : 

D~CtAnAÇÃO DE VOTO 

A respeito d~ emenda n ° 1. 330, de 
minha autoria, publicada no ·• Diário 
d~ Assemb!éia." de 19 lle junho último 
e depois reeditada cem a as~inatura 
da maioria dos ilustres Repr~sent:ln
tes nesta Casa, emend~ que deterrni
na.v~. passarem "à proprie-dade do E~
t2/.io do Piauí as fa'lendas de gado cio 
domínio oo União. sit.u~dRs no terri
tório daque!e E.stsdo e rem-Qne~entes 
de confis.::!o aos )·esui.tas no peri~o 
'oionia.l", e.stava certo de não hav?r 
qualquer d~stao.ue . 

Tratar..do-sc de assulll,o da nu is alta 
relevância para os interésses do Piaui, 
por isso mesmo vivamente me empe
nhei junto aos ilustres m~mbros da 
Comissão dos 37 pela sua aceitaçfi.o. 
assim resultanílo o artigo 7 .o do .'\:o 
d<\s Disposições Constitucionais Tran
sitórias . 

Entretanto, ao chegar ontem ao re
cinto, fiquei surpreendid·o oom a. vo~ 
tação, f!Ue se acab3.V:i d·e efetuar, de 
tmt destaque pedli.do pelo Senador 
S!·. Carlos Prestes. vis-ando dar d-es
tino diferente às cit adas fazendas . 
Rejei~·o que foi, por cxpressi"''a 

maioria, o e.hndLdo destaque nem nor 
is$o me sinto deoobriga.do de aqui de
c1arar que, se presente estives.se, .lá"J 
só teria des ta tz1buna sustentado a 
absoluta procedêru:ia da emenda que 
prapuz, oomo. obviamente. votado te
ria contra o destaque do ilustrado Sc
n~dor, poi.s entendo que se alguma 
proce.d.ência nel-e pudesse haver, no 
que oonrerne à djstrlbillção das terras 
aos colunas, tal procedência não -re
presentaria senão matéria Qu-e ao 
Estad~ do Pia.ui implicitamente cum
priria. .regular, pod-en-do Para. tanto ser 

até objeto de deliberação d:a. ftttllii'a 
Assembl~ia Constit1únte F.stadual. 

.Aipresentand'O o ensejo, seja-me per
mitido congratuLar-me · com a. ASSem
bléia e, por seu intermédio, oom o meu 
Estado natal, por êste inequívoco ato 
de justiça, de reconh-ecimento a um. 
legitimo direito. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro 
de 1946. - Adelm.a.r Rocha. 

O SR. GALENO PARA.NHOS -
Sr . Presidente, peço a. palavra., s.óbre 
S. à ta. 

O SR. PRESIDENTE 'rem 
a palavra o nobre RoeiPres.entante. 

O SR. GAL~"J'O PARANHOS -
<Sôbre a ata> - Sr. Presiden~e. na 
sessão de segunda-feira, quando 
ocupave. a tribuna o nobre lider d .1. 
mc:.iol'i~.. Sr. Sen:ador Nereu Ramos, 
tive oportunidade de dar ap3~·~e que 
foi registrado da seguinte maneira: 

"Acho que ser!a preferível mo
dificar a redo.ção do artigc; para 
a seguinte: 

.. . . . as fun~ões dos Pl')deres 
E'~ecuti v o e L:!gislati\'o previstas 
nas Constituições vigentes até ~o 
de novembro d.e 1037 no que nao 
contrttriem a Constituição Fede
ral." 

Ora, esta redação é justamente a 
do art . 12 do projeto das " Disposi
c;ães Transitórias", que discutim()s . 
O que propus foi que se substitujsse 
o. expressão: 
"na constituiçã0 vJgente até 10 ele 
novembro de 1!237'' por esta : ''na le
gislaçüo vigente'' . I sto porque a lei, 
criando os Conselhos Admlnistre.ti
vos, -- justamente do que se tr:1t~va 
- cnccnva-se com a situaçãn ante
r ior a 37. 

Peço, portanto, a V. Ex.". Sr. Pre
sidente, se djgnc mandar fazer a de
vida retificação. (Muito bem; muito 
bem.> 

O SR. CAFÉ Fil.HO - S. r . Pre
sidente, peço a palavra, sôbre- a ata. 

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

O SR. C~ FILHO (•l (SiJbre a 
ata ) - Sr. Presidente, na sessão de 

ontem. quando f:tlava o Sr. Deputad-o 
Manuel Novais, representante da Ba
hia, focalizando a questão dos trans
portes no Brasil, tive oportunidade de 

< • ) N áo f oi revisto pelO orad 'lr. 
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apartear S. Ex.a, mas no momento em 
que vários outros colegas faziam o 
mesmo. o que explica não ter sido co~ 
lh1da minha oiJservação . Quero, po
rém incorporer ao discurso de S. Ex.a 
o meu aparte de ontem, nos se~uintE'S 
têrmos: 

.. _ E o registro que faz o "Diá
rio dos Campos", de Ponta Gros
sa, de que na localidade Londri~ 
na, no norte do Paraná, se en
contram quatorze milhões de sa
cas de café e cereais à espera de 
transporte." 

Vou lêr o telegrama: 
"Nada menos de quatorze mi

lhões de sacas de café e cereais 
diverso~ acham-se acumulados 
nesta :-ica 1·egião do norte do Pa
raná, á espera de transport.e. 

Pilhas e mlll·as de sacas er
guem-se à. beira da estrada, 
aguardando uma conduçãe para 
cs mercados consumidores rie São 
Paulo e do próprio Estado. 

A situação é de tal modo grave 
e ameaçadora, cem a possibilida
de de deterioração dêsses impor
tantes estoques, que os prÕ'r.rios 
lavradores e comercir..ntes orga
nizaram uma comissão. que se rli
riglrá ao Rio, onde pretende soli
citar a Assembléia Constituinte 
a enviar uma repre::;entação para 
verificar, de visu, a realidade e 
chamar a atenção dos poderes 
públicos para tão lamentável si
tuação." 

O Sr. Erasto Gaertner - Faz qua
tro meses, apresentei pedid_o de in· 
formações a esta AsseDlblela. rela
<tando minuciosamente êsse fato, essa 
verdadeira calamidade pública que 
ocorre no Es-tado do Paraná. e. até 
hoje, nenhuma. providência eficiente 
foi tomada; de modo que o meu pe
dido ficou para. as ca.lendas gregas. 

O SR. CAFÉ FILHO- Vê V. Ex.11
• 

Sr. Presidente, pelo telegrama que li 
e pelo aparte do nobre colega, que 
no Pará, na Bahia, no Rio Grar.de do 
Norte, em Pernambuco, em Ala
goas . .. 

o Sr. Li no Machado - Em. todo 
o Brasil. 

O SR. CAn: FILHO - . . . em 
todo o Brasil, o problema. !Wldamen
tal, a. que o Govêrno tem estado '.,_ 
solutamente desatento, é o do tr~ns
porte, prlnci"pa.l causador da crise .:-.11-
mentar em que se debatem os gran-

de:; c~ntros do pafs . (Muito bem . 
Muito bem. Palmas. ) 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem pP.Ça a palavra sô
·bre a ata, encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a votos. (Pausa.> 

Esta aprovada . 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. CARLOS MARIGHELA, 

<2. o Suplente àe Secretário, servindo 
como 1." Secretário) procede à lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Rio de Janeiro. 7 de setembro de 
1946. 

Senhor Presidente - Em data de 
13 de março do corrente ano. o Senhor 
Otávio Mangabeira e outros Senhores 
Representantes apresentaram à Mesa 
o requerimento de n.0 43, de 1946. em 
que se propunha a nomeação de uma 
comissão, compasta r.le 15 membros, 
"para o fim de pron1over. ouvindo as 
partes interessadas de maior respon
sabilidad~. um P-studo das condições 
em que se encontra o pais. sob os 
pontos de vista de inflação. custo àe 
vida e greves. elaborando um relató
rio gera1 das conclusões a que tiver 
chegado. ~ara os devidos efeitos". 

2. Aprovada essa proposição. Vos
sa Ex.a nomeou os seguintes Senhores 
para integrar a referida Comissão: 

Partido Social Democrático 

Alfredo Neves. 
Eunápio de Queiroz. 
Daniel Faraco. 
Horácio La!er. 
Gercino de Pontes. 
Celso Machad<l. 
Gaston Englert. 
Asdrubal Soa.res. 

União Democrátir:a Naciona.l 

Agostinho Monteiro. 
João Cleofas. 
Juraci Magalhães. 
Plínio Barreto. 
Posteriormente. tendo renunciado à 

sua indicação para a Comissão. o Se
nhor Jurací Magalhães foi substituído 
pelo Sr. Gilberto Freire. 

Partido Trabalhista. Brasileiro 

Abelardo Mata. 
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Parti® Republicano 

Sousa Leão. 

Parti® Comunista do Brasil 

Alcêdo Coutinho. 

3. A Comissão. dando cumprimen
to às atribuições QUe lhe !oram con!c
rldas, resolveu, de início, dada a com-
plexidade da matérla. de.shlJ1tl.r rela
tores parciais para o estudo tlcando 
a cargo do RelaJtor Geral. SL Horácio 
La.fer. a incumbência. de reunir éMflti 
elementvs para a elaborncllo do rela
tório geral. 

4. Convém notar QUe !orA.Jn ronll· 
zadas 43 reuniões ordlnó.rtuH c um1a. 
extraordinária. de:~de 20 de muroo utó 
6 de se~mbro . dedicaduzs nt\o aó no 
estudo das questões que lhe computlo. 
investigar. como a C'UVlr n pnrecer d6 
diversas autoridades. entre 1\a QUnl:i 
os Senhores: 

Ministro Macedo So.lr<.'~ c SUvu. 
Vicente Galliez. 
T3Ies de Azeredo. 
U;cfzlo Snntia:;o. 
João Daudt áe O!lvcJrn . 
Alfredo Azevedc . 
Sousa Melo. 
Silva Melo. 
Engênjo Gudin. 
Gudesteu Pires. 
Firmo Dutra. 
General Anáp1o Gomr..'i . 
Lima Ca:npos. 
Virgfllo G1Jalbertn. 
Rafael :Xavier. 
Joaquim Mang1n . 

Além disso. tora.rn ouvldun Ofj Hc• 
nho:es Sebastião Re~. t.eooll\u, ~ ao
bastião Alves Ma:tnlhA"a Subrlnlw, 
marceneiro. que fall\rnm ~&Obrtl Maun
tos atinentes às clus.~~r.~ trubJllhndo ... 
ras . 

5. Em cumprtrne:\tú d14" tMu(at~ 
que se propuseram ronltznc·, tor"m otn
borados os s~guintes rdalórton tu)brc: 

"Potencial monetl\rlo" .. - 0\Jutor 
Horácio La! e r. 
"Habita~ão e suus rclt\.QÕt'll com n 

carestia da vida. tnfh\<Jdo " uravoa•• 
- Or. G ercino de Pontca , 

"Panorall'Ul da 'IlldU!itrl" do •recl· 
dos e o problema do vo:ttuulu" 
Dr. Sousa. Lc(l.o . 

"Serviços de Ass~tênclB SoclEll" 
Dr. Plinio Ba.rreto. 

"Problema. da Allmcnt~çl1o no 
Brasil" - Dr. Daniel Fc.ru.co. 

"Alimer, tação ., - Dr . Agostinho 
Monteiro. 

"Trnn~portes" - Dr. Euná.plo de 
Queirós . 

•· Probltma Sanitário no Brasil" 
Dr. Alce do Cout!nho. 

"Finanças" - Dl' . João Cleofas. 
"Oreves" - Comandante Abelardo 

Mn.tLL . 
''Mno de Obra" - Dr. Celso Ma

chado. 
6. Devo ressaltar. ainda, o concur

.tto vnUoso de técni~os que expuseram 
·l\ Comissão. com grande pro!idência, 
os seus pontos de vtsta, que são os 
Senhores : 

Jaime de Araújo. 
To:nás Pompeu Ac!óli Borges . 
Virgílio Gualbf!rto. 
Tomás Russel Raposo de Almeida.. 
Joel Ruthénio de Pai\'a. 
América Barbosa de Oliveira. 
Rômulo de Almeida . 
Heitor 1 i ma Rocha.. 
Joaquim Manr,ia. 
Ernesto Street. 
Zacarias de Sá Carvalho . 
Tocart de Assis Bastos . 
Je:.us Soares Pereira. 
Juvenllle Pereira. 
Alberto Guerreiro Ramos. 
Otolmi da. Costa Stra.nch. 
Ola.uco Rodri~ues Alves Barbosa. 
Mário Vinício da Rocha. 
Achando-se terminada a tarefa da 

Comis~ão qué tive a honra de presidir, 
vetlho, Sr. Presidente. apresentar a. 
V. Ex~~. .. para que se digne de subme
ter ao conheclmtnto da. Assembléia, 
o Relatório Geral. acompanhado dos 
respc:tivos relatórios parciais. 

V. Ex• . e todos seus dignos cole
RP3 verificarão que êsse ól'1!,ão procu
l'OU realizar trlibalho honesto, bem 
documentado, digno de estudo e me
dlta.çáo, que, sem dúvida, servirá de 
base aos estudes do futuro Congresso. 

Tenho a honra de apresentar a 
V. Ex•. os protestos de mlnha. ele
vada consideração e ma.ls alto aprê
ço. - senador Alfredo Neves. Pre
~ldente. 

.Ao Exceientíssimo Sr. Senador Fer
nando de Melo Viana., D. D. Pres1-
aente da ASsembléia Constituinte. 
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Relatório do Deputado Horácio 
Lafer relator geral da Co
missão de Investigação So
cial e Econôm;~a 

B'EN!S B SERVIÇOS 

Estudado o pctrncial m<.metária na. 
prime-ira parte riu relatório vejamo~~ 
a-gora o segundo têrmo da equação 
- os bens e .serviços . 

Pr-eliminarment,e cumpre insistir na 
pre(:ariedade das nossas estatisticas 
sôbrc bens e serviços, que são no 
Brasil incipientes. inseguras e retar
dadas. P.ssim. o estudo toma-se um 
vaticinio e não t·.ma afirmação. Com 
cálculos apenas estimativos, melhor 
será ainda tentar ncs aproximarmos 
da yerciade do que deixs.r de pro
curá-la. sob o prete~to de que os 
elementos são falhos . A multiplici
dade e duplicação de ó:~áos resul
tam não apenas em confusão, des
perdícios e irr"?s·ponsabilidade, mas 
ainda em !nsuiiciência de pessoal. 
material , planejamento e organização 
dos mesmos . 

Assim, recomenda-se: 
1) O estudo da organizaç&o da5 

nossas esta tisticas e-conômicas, para 
o seu desenvolvimento em bases e.fi 
cientes; 

2) a unificação do levantamento 
das estatísticas ~eh;üxo de uma di
reção só, concedendo-se as atribui
ções ao órgão ~spec1alizado (!. B. 
G. E.) que constitua um corpo de 
analistas c promova a orientaçã.o su
perior e ge·ral d~s estatisticas brasi
leiras. 

P:RODUÇAO PRIMARIA 

Os 21úmeros fndices do cuidadoso 
trabalho a.pret:entado p-elo Deputado 
Agostinho Mm1teiro · revelam que a 
produção prim~!a acusou a seguinte 
varia.ção: 

a) gêneros ~:imenticios 100 em 
1940; 106 em 1941; 105 em 19~2; 107 
em 1943 e 100 ·t-m 1944; 

b) m.a,.térias primas 1{)0 em 194(); 
114 em 1941; 109 em 1942; 124 em 
1943 e 121 em 1944. 

A produção a,.gricola. subiu de 100 
em 1940 para ltM em 1944 e a nã.o 
ag~rícola primária <extrativa) de 100 
para _106 no ret~rido período. A po
pulaçao cresceu de 100 para 108. 

Assim, verifica-,;e: 

a> a população aumentou mais 
que a produção je gêneros alimentí
cios; 

b) a produção extrativa não agrí
cola aumentou mais que a agi"i
cola.; 

c) a produção por habitante ativo 
das zonas rurais !oi em 1944 menc-r 
2 % que a de 1940; 

dJ o consumo ••pe-- capita." de 
alim-êntos d-esceu de 100 em 1940 a 
9'1 em 1944. 

O desenv.olv1mento ds. produção 
d.e produtos primános, especialmente 
de g~neros al.i.menticios, constitui o 
ponto fraco da nossa. evolução eco~ 
nômica. O prol::>lerna. brasileiro es
sencial é reunir todo:; os esforços e 
hzer todos os sa.crüicios a 11m de 
que a produção agricola, base da 
ri.queza. e da scorevh"'énda. do nosso 
povo. possa. deVlda-mente estimulada. 
e amp21rada., altear-s L: ao nív~l que 
é indispensável ao .fut!.lro do Bra
sil. 

PRODUÇ .. \0 INDUSTRIAL 

Tomando o ano d~ 1940 corno 100. 
o desenvolvim~nta. quar1titativo da 
p:odução industrial no Brasil foi de 
16 % em 1941, LS % em 1942, 54 % 
em 1943 e 84 % em 1944. Em re
lação à média do quinqüênio 35;39, 
os aumentos em 1944 se manifestam 
em 149 % para. a indústria do pa
pel, 95 % pa:a a de móveis. 75 % 
rara a de calçsdos, 54 % para a 
ae cigarros, 45 ':·6 para a de man
teiga, 37 % para n de tecidos. 19 '3, 
para a de bebidas. 
~tes indíces r::velam o esfôrço da 

indústria nacionL.l para. suprir o 
mercado interno sacrificado pela. 
crise de importações . catastrófica 
teria sido a situação se a e>dstêncía 
d-e uma indústria. embora mal apa
relshada e incipiente, não tivesse ga
rantido ao povo artigos manu!atu
rados de consumo indispe!'..sá.ve:l., que· 
o estrange!Jro, devido à guerra., nãc> 
nos forneceria, e muitos dos quais 
ainda . procurou obter a qualquer· 
P7:êÇ<) no Brasil. 
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A lição da 6Ut>!Ta demonstra que 
os países situados longe dos grandes 
produtores industriais, c·om um C/Cea
no de permeio, devem industrializar
se po:que só l:\Ssirn o povo ficará. a co
berto dos cataclisma~ que são cíçlicos 
e que conduzem os imp!evidentes à mi
séria. 

SERVIÇOS 

O cômputo dos serviços npn=·senta 
grandes dificuldades e é de prl•cária 
reall..zação. Os estudos ampliaram, en
tretanto. o campo de pesqwzas . Os 
transpo:tes aéreos aumentat·am, em 
relação a 1940, 234% em 1944. Os 
transoortes urbanos, apesar da falta 
de material, aumentaram 7. 18, 25 .~ 
31 % respectivamente em Hi41, 1942, 
19~3 e 1944. Os transportes ferroviá
l'ios no mesm·J período aum~ntaram 
7%, 7~;. , 15% c 21 o/. .. ~ tra.nspo:-tes 
lT•doviários. de 100 em 1940, tendrJ nu
ment.~ldO para lOG em 1941, cafram pn
ra 66 em 1942. 54 em 1943 e 66 ~rn 
1944. A energia elétrica produ~icl :l ra.u
mentou de 100 em 1940 para 150 em 
1944. 

COMPUTO GLOBAL DOS BENS 
E SER. VIÇOS PRODUZIDOS 

Dentro da precariedade dos elemen
tos, como cilculo aproximado. pudere
mos dizer que o total de valores pas
sou de 100 em 1940 a 151 em 19-H úU, 
deduzldc·s matérias prima". combustí
veis e energia em 1ndústt·ias, de 100 pa
ra 137. Assim tt>mos os elemento;; es
timativos necessários para estudarmos 
melhor o problema da inflação . 

INFLAÇAO 

N CÇÕES GtRJ\IS Bfi.SICJ\5 

Como preliminar, parece-nos <iCOn
selhável fixar os conceitos. por<Jue da 
aplicação destes decorrerão as con
clusões do estudo. Definimos o fenô
meno da inflação como o desequil!brio 
entre bens e serviços e o potencia1 mo
netário. determinado ou por moti vcs 
quantitativos ou razões psicológicas. 

Esta definl-;ã.o concilla as duaõ ten
dências ns.s ciências eccmõmlcas, a es
cola matemática e a psicológica. Como 
a teoria da formação de preços as
sumiu um vulto ponderável na cons
tataçã.o que os preços são a expre5.5ão 
monetária da relação de trocas e que 

tudo se exprime ou se reduz a preços. 
uma expressão quantitativa, portanto, 
a escola matemática se tornou o cen
tro das pesquisas . A conclusão man
tém o velho principio de Stuart 1\1111: 
"o valor da moeda varia em razão in
versa da sua quaJltidadl~. cada at.:men
to de quantitlade dinunuindo o seu 
valor e tõda diminuição elevando-o 
em proporção equivalente''. Os pre
ços são proporcionais à quantidade da 
moeda em circulação. A in!laçào de
corre, assim. do excesso de volume de 
moeda sóbre a quantidade de bens e 
serviços existentes, seja pela quanti
dade (Stuart rvtnl>. seja pelo aumento 
de velocidade <Irvlng Fischer) . Estu
dos novos de A!t.alion mostrare.m a 
intervençãCI de fatores psicológicos, de 
forma a que as variações de preço é 
que determinam muitas vê:res o au
mento da moeda. A escoJa i'JSicológica 
tomou vários rumos, mas não h::;. co
mo se contestar que causas psicológi
cas, individuais e coLetivas, afctaP'\ em 
certos casos os fenômenos econôrr:icos 
com u:na intensidade qu~ subrr!puja 
os fatores materiais . Todo fato eco
némíco t.em um aspécto psicoló~ico. 
diz Haberler. Assim, nenhwn estudo 
sõbre intlação poderá abandon:,.r os 
deis crité-los, o quantitativo e o psi
cológico, deter•ninantes do desequilí
brio entre o potP.ncial monetánn e os 
bens e serviçt~s . 

Quando a moeda e o crédito exce
dem os bens e s.:::rvlços, êstes se 'lialo
rizam, o cu!)to da vida aumenta . E' 
a inflação monetária. Quando o~ bens 
e serviços excedem a moeda cté-~e a 
superprodução o dcsemprêgo. Sob o 
ponto de vista psicoló~ico, o fenomeno 
é o seguinte: quando o valor-confian
ça governa o ambiente econõmicc., a 
moeda resiste aos bens e serviços e li
mita os s~us preços e sua expansão 
além das neces.c;idades; em caso con
tárlo, impele a alta e a valorização 
daqueles. Rompe-se, nos casos aclm~ 
o equilíbrio econômico, e o corolário 
dos malefícios começa a atuar sóbrf' 
o meio social. Inl!o.ção ou deflação 
constituem, pois, efeitos do rompimen
to do equilíbrio econômico. 

INl-'LAÇ.\0 MONETÁRIA - AS!'ÉCTO 
QU.\NTnATIVO 

Como vimos, é o excesso do poten
cial monetário sóbre os bens e servi
ços que caracteriza a inflação mone
tária. Podemos calcular êste excesso 
com os segulntes númtt,os índices: 
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Assim: 
a) sob o aspecto qua.n.titativo a in

flação mone:tá1ia está ca.racteriz'lda. 
na razão de 2,11, isto é, o potencial 
monetário a tingi•<l .acL'l'•~ doe duas vêzes 
o volume que seria razoável na sua. 
equivalência com a J)TOduçã,(); 

b> :3. f·alrta de beru de produção 
(equipamentos, etc. J, limitou a expan
são d·os bens d-e c<lnsumo . Entre êstes 
ficaram l!ê-ri.am-cnte prejU1Cii:cadcs cs 
esse!'Jcia1s, de OOll.SUnw forçad<> (pro
CUT~ in~Lâs.tica) ; 

c) o excesso de potencial monetári-o, 
sem aplicaçã,() conespon•dente, p.rodu
ziu a exet:ssiva valorização das terras, 
teT.rer.o-3 e prédios; 

d> a falt.s. d-e 1msportação, os pre-. 
ços excressi<·tos oferecidos pelo irnpcr
ta<ior e-strangeiro, o maior contrôle 
sôbre cs PT<Xiutos ag.t·icolas, determi
naram um desl•oc.amento dos f,atores 
de PTO'du.çã.o. sobrct'U'do em benoefi
CC.O dcs gran•à·es c~ntros, m-enos su
ieit05 às dleüciências do transporte, 
da indus·tria e produção extra.ti"1la. 

ASP~CTO PSICOLÓGICO DA lNFLAÇÃO 

O volume do potencial monetário sem 
a.pli~Caçoo correspondente, detenni
nanr.k> a elev.açã:o d-e preços, despex:t.ou 

·a sensação gemeraliza da de que o c.:ru-· 
zeiro perdia o seu valor. P:reclpltaram~ 
s•e 05 particulares em q.uere<r ap11cá-lo 
em bens, a qualquer prêço que fó.sse. 
Daí, a valorizaç!W "psicvlóg:ica" dos 
i•móv~:lls. que alcanç.a..ram preços d-esa:r
r.azoá.'V'eis. Quanto aos produtos, ten
d'o a capacid:a.de a.quísitwa a.um.~ta
do e-m proporção dupla à quant~<ie 
produrzkls., a "sensaçã;o psicológica" 
da. "falta" se im:planrtou. Cada. um 
Pl"'CUrr81Vla oomwa:r o que encontrasse 
e o .produt,or selllt1u-s~ assim como a. 
dama requ.esta<ia por muitos preten-

dentes. Esta apreensão de- que a m-oe
rla se desvaloriza.rva, e da falta, expli
ca·m a ten®nci:a. continua na alta dos ·· 
preços, em alrguns setores, além das 
proporções quanUtatl'·:as. A ausência 
de liberda-de de critica, q.uer na im
p~ensa, qtLer e·m um Parl<I!ll€.~to. com
pl>etou o q,t.L9.d~o propido às deuusia·s 
Hlldividua.is. Neste pano·ram?. de\·e
riam SUJTgjr, C'Omo em tódas as situa
ções análogAs em todos paises, os 
a v.entureiro.s, os !;3n:h.adores de dinhei
ll'CJ fá.cil, que e•m lums ostensivos fà.
cilme'!llte, ta·mbém, gasta~Vam, os es,)e
<:u1adore·s, os suborna<lores e os cor
ru:poos. Nos granld~s centros, o. Yi<ia 
de pra7kTe·s aumentou em detrimento 
da cl'asse mooia ê das p.opulações ru
!l"ais. O intermediá.ri() lucrava, às vê
zes, mais c1o que o pa·oduto·r; uma es- . 
pecula.çã'O ou um câmbio n-egro bem 
sucedido animavam centenas de reel..4i
çõe.s . O ambientt: psicológico comple
taria, a.ssim, a corrida. pAra os lucros 
fác.-eds, para a alt9. 1IWessante dos pre
ços, qu-e a falta quantitativa de bens 
e serviços permitia. 

O POOELEMA 

Fixado ·em estatística o quadro da 
in.fl.ação Ill'unetária, o problema está. 
claro e a sua S<l!ru<;ão cola-cada den
tro oo binômio: ou dímiml!imos o po
rtAencíoal monetá.ri~. ou aum-entam<Os a. 
nossa. ptroduçã.<> .. : est.u'Cio d-eve. J?O~s. 
-aborda!r êSites doolS a.c;p.e~tos essen~alS. 

DIMINUIÇÃO DO P::>TENCXAL ~'IO·NE"rÁlUO 
~mo vúnos, os !atores do aument() 

do potencial m'Onetá:rio focam: 
a) os "d~fici·t.LS"' orçamentários; 
b) a. coJilpra de l'etros de exporta-

çã.o; 
c) a compra. àe ouro: 
d.) o fi'r.Ulncl.amento da produção . 
Estudatnrdo calda uma. d'estas causas •. 

em oompleme-n·bo ao nosso relatóT'io 
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sôbre o potendal monetá.Tio, verifica
mos quais ~.!' provi<iêndas possíveis a 
serem tom 'V'ias . 

1 - ''DEF1CITS" ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas públicas se aplicam em 
pessoal, material. !;erviços e encargos, 
obras públicas e plano de obras, divida 
pública, despesas de guena, das autar
quias e instituto.:; de previdência so
cial. 

Como mostramos no relatório par
cial, a despesa com pessoal alcançava 
40% no orçamer.to de 1944, e, com o 
último aumento, deve passar de 50% 
das despesas da Uni5.o. Estas curas 
são de maior gravidade, pois não in
cluem os gastos de pes5>oal compreen
didos nas verbas ··serviços e encar
gos" ~ "obras públicas". 

Só a5 despes~ d:?. verb:J. 11 pessoat" 
eram orçadas, em 1940, em 1.. 378.450 
mil cruzeiros, passando, nu orç~men
to de 1946, sem computar ainda o au
mentv, a 3 .802 .851 mil cruzeiros. Por
r.~nto, a elevação ainda. não total. já. 
alca.nçav!l. 102% , sem computar o 
aumento de vencime::nt(J~:. 

As \'erbas de matcri::ll tiveram nos 
orçamentos uma elevaçfto de 644. 35~ 
mil cruzeiros para 1. 5&2. 613 mil cru-
2ei:-os, em 1945, e 1.803 . 761 mil cru
zeiros, em 1946. Aumento d~ 160,7% . 

As renlizaçf>es dr.s~n dcspe~a foram 
geralmente acima d0 prcvist~) . $Obre
r.udo em 1942. Embor~ é;;.-;c aumente> 
fôsse em parte con.seqüênc:ia. àe infla
ção. isto é, da ~levr:tc.·~o de::; preços, 
foi também cau.-;a. .4.:> C~J!npra!3 ofi
ciã.ís , que j:i foram calci.!i::ldas em cêr
ca d~ 15'",;. da:-; mcr: aaorins inrtustria~s 
oferecidas ao consumo <incluindo tam
bém a:; eomprr•.:; feitr.:; pelas outra:; 
verbasJ . têr11 um Efeito pn·pondcran
te no equilíbrio à o m ercado. São, !)GJ' 
conseguinte, um fatur inflac.:ioné.rio 
direto, útil no~ pe~·iodo:-; cl~ depre!>
são, rnas nelasto na:; fal-3es de ezcas-
~ez. 

1-.s v<:rbas "scrviçn.s c encargos" tam
bém se elevaram de G7!J . 150 no orça
mento de 1g ·;o, para 1.420.388 mil cru
zeiros no de 1945. e 1 . an .151 em 194\3 
<aumento: 17E,6 ',;) . 

As verbas de obra.c;, reunincto o or
çamento ordinário c os .. !>lanos de: 
obras", f oram, de 1. 109 . 505 mil cru
zeiros em 1940, 1. 539.782 em 1945 lau
mento : 39 ~{, ) e 1.244.177 em 1946 e.até 
31/7). 
Ne3te exercício, estas despesas foram 
orçadas, a penao$, no Plano de Obras 
e Equipamentos. no montante de 
1. GOO. 000, restando, porém, créditos 
adicionajs. 

A realização dessas despesas esteve
geralmente acima da$ orçadas, em vi:.-
tude da anormal suplementação o:..·
çamentária dos créditos adicionais. f: 
interess&.nte acentuar que, sobretudo 
em 1943 e 1944, a realização das des
pesas de obras públicas superou as 
despesas orçamentárias em cêrca de 
500 e 550 milhões de cruzeiros, equi
valendo a 40 e 25%, aproximada. e 
respectivam~nte. Importa. notar que 
não f0ram computadas as obras pú
blicas real!zadas no orçamento de 
guerra, e cujo vulto não é desprezí
vel. 

Quanto às despesas de guerra. fora 
as do orçamento ordinário, seu !mpor
tr.: !oi, em mil cruzeiros: 

1942 .. .• ......•... .. . . ... 
1943 .... ... ........... . . . 
1944 .. . ............... . . . 
1945 . ............ . .... . . 
Total ... . ........ .. .... . 
Saldo de autorizações que 

ficou para 1946 . . ... .. 
Total eutorlzado até 31 ele 

517.286 
1.850.476 
1.998.971 
2.024 . 578 
6.391.312 

443.968 

dezen1bro de 1945 .. . . .. 6 . 835.279 

As despesas se dis tribuíram pelos 
seguintes ministérios: 

Aeronáutica ... .•..... ... 
Guer.·:l. ............ .. ... . 
Mari:1hn. ... .. . ... . .. ... . 
Fa~cnda ........ .... ... . 
Relações E>:ter1ores ..... . 
Viação e Obras Públic:l.S 
Total .. . . .. . ........... . . 

1.310. 333 
3 . 131. 92rl 

983. 7:~G 
707.690 

6.84B 
250 .776 

6 . 391. 31~ 

A estas despesas acresceram as efe
tuadas com financiamento do Lend 
Lcase americano, as quais rPduziram 
muito a conseqüência inflacionária 
na tu:-al das despesa.." de guerra. pois 
eram feitas normalnumte em forne
cimentos americanos de materiais . 
Em parte, t1veram até o efeito de re
duzir o impacto inflacionário da guer
r a, no Brasil. 

Já é tf·mpo também de con
siderar entre as despesas pú
blica.c;, as das auta'!'Quias chama
das ·•econômicas", bem como, com re
servas. as das autarquias de previdên
cia social. 

As receitas e despesas das autarquias 
econômicas ainda não são perfeita
mente publicadas, e quanto aos dados 
do passado dificilmente poderão ser 
reunidos . Os elementos collúdos mos
tram que estas autarquias apresen
taram as seguintes despesas orça
mentárias, em nülhares de cruzeiros: 
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Anos I Total 
I ________ \ __ _ 

1944 

1945 

1946 

............... I 

............... } 

.............. ·I 
46ü.29ü 

1.177.563 

1. 379. 091 

Nas despesas de pessoal não está 
incluído o último aumentu geral de 
vencimentos, que as deve ter acrescido 
em mnts ele 50'?~ . . 

As despesas orçadas n::o.s Insti tulções 
de Prevldênci~ Social, tomando os 
dados do D.A.S .P., foram de: 
------------------------

Anos 1 Total ~Pessoal 
I I 

1.:-:9~4-4--- · --712. 5'G6-I--154..!aõ-
ln4~ 2 1nA ~~n J 9~- 008 v... • .•. , __ ,'\.., - •• ::> . 

1~4G l.OBJ.9~9 \ 280.119 

-----.!...--- -------·-----
Um quadro or6anizaào nela Assis

tência Técnica, com d~dos ela. C om issão 
Organ~~dora do r. S. S. B.. dá, para 
1940, u:11a d espc·za á e 260.364 <m!lha
rcs ce cru~ei!·us>, aumc:ltada para . 
6Zü.1úl em 19~4. excluindo as aoo
r.cntadorias e per.sóe.s pagas dura'nte 
o ~no . 

As autarquias industriai$ 1 trnnspor
tesl , c1ue na maioria figuravam anti
gamente no Orçamento Ordinário da 
União, 3 pre$entaram as seguintes des
peses. orçAdas em mil crt:zciros. r>em 
computar o último aumento de vcacl
memos, ao q~e supomos: 

Anos 
T 

Total j Pessoal 

~19~4~4------:-1. 368-,. -.-lsç·-·-· --~-4·Coú--
1945 2. 029. 130 703. 340 
1945 2 . 812.617 889.~02 

Finalmente, as Autarqub.s de Eco
nomia Popular: 

Anos I To tal /Pessoal 
I__ 

1944 ...... 1 237. 406 

I 
57 .862 

1945 ...... 290.910 61 . 181 
1945 .. ... . 3'12.218 68.493 

I I 

Encargos 
P essoal 

dlvcrsos 

65 .071 r 174.983 

106.900 757.500 

110. 9'76 970.65t 

Ur.Ia medida saJutar foi o contrõle · 
orçamt:!ntá~io in~tituído sob a respon
sabilidade do D.A.S.P. :f;ste, porém. 
a.1nda não dl~põc de clemento3 sô
bre a reaüzaçf .. o orçamC::ntarla, os qllt:1ki 
são de pen~n coleta. como verifica
mos, para os anos mais atra2ados . 

• o\s!;im recCJmenca-::;e, CQm rebção às 
dcspe:;a .~; pública:>: 

1> qunnlo às ti~:spü3as cum pessoal: 
a> proibição, a r!::o !>•:!r em caráter 

cxcc:p<.:ional d::-vid.::u:'1::nt.e verificado de 
novr..s admb&Õf:S, r!Ol! l C:l·.~ÕCS C read· 
mh.:.õc~: · 
. !.i> L'!.tu~lo de uma r.::lotnção geral, 

t1r~ndo f.:.:-.cc.:;sos cl~ !' ~rridorcs de ór· 
g;:lo:'\ folcractos pn.rn ou!.ros imp~dil1.do 
~;lrn o aumento d~ pt·s~.;oàl; 

c> n.d~:ytaç:io, m~ciiantc CU!'.SO!l ou 
aprf:ndizag-l'm, de iu;1.::i<mários não es
.:::encia:.s em a.rt :;s Z'~t:Jrcs eara .seni
<,.:os em outros C}\~C l i ;') ncces~;item, evi
~ndo aumonto:,: 

cO r::vh:ão no que fôr oportuno e 
convf.nicnte da3 r~c!<•.!.isíí'icaçócs de 
carrdrJ.::; c r~ttmc. to dC! paclrões ci~ 
cargos, ocorridos durante o Govéruo 
ào Prc~ijc.nl:f! Linhar~s: 

c) incumbcnci::t a un~ t)rg-ão técnico 
como o O .A .S.? . para a execução 
11ermn.ncnte ( \O prograr•m. evitando os 
r.bn~.cs no. qt:amidac!c, at~ C!'!(!U~drar 
as (te~pt:·::ls com o !le:jsoal em uma 
margem ju.5ta c propcrdor..at dentro 
do orçn.ilwnto brasil€·i•·o: · 

/J e~tudo de uma. lei que p~:rmit[\ 
o licenciamento de fun~io11árlos que 
possam ~;cr substituicos eem aumento 
à~ número, pür outros funcionó.rios. 
úom prejuí~o.s elos ve:1cimentcs, mas 
conservando os dem~ts direitos e van
tagens q uc possuem; 

!J) raciona1izaç.ão elos serviços a fim 
de a.um~ntar o rendimento do traba
lho; 

1!) mecani::ação progressiva dos ser
viços a fim de economizn.r pessoal· 

i l seleção ri~; o rosa do pessoal; ' 
1) amplo programn de aperfeiçoa

mento, visando a eficiência do pes~oal 
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al.:Xilil?-1', bem como n crinçúo de cor- · 
pos te~nicos qualitativo. c qu:lntitati-

. v~!!len~c habilltados, scgwtdo os pa- · 
. d~·oes mais rigorosos. 

2) quanto ao nmterlnl: 
«} observância estl'ita . do plano or

çamentâ.rio, limitando-se as comnras 
aos materiais discriminados nas pro.:. 
postas; 

b) -vel'li'lcação da necessidade e oP<>r
tunidat:!e da. compra tio momento da. 
equisiçaot nao obstante estar prevista. 
n..'l. proposta orçamentária;· 

.c> fisca.llz~çáo · efetiva da. aplicação 
do mate1·io.l; · 

f!.> considerar o m~terlal como pro
pnedade dos serviços publicas e ruio 
de u.na \inlca repartição: 

e> promover a recuperação c!o ma-
. terial dado como inservfvel; . 

I> participação do D.F.C. nn. dis
cussão . da proposta orçamentária; · 

g) desenvolviniento e divulgaÇão da 
padl'oniza.ção do material. · · 

3) quanto às obms públicas: 
. a) . ~diamento de quaisquer obras 

· que nao venham favorecer em curto 
prazo a prodttçâo e circulação de ri
quezns; 

b). sõ prossettttlr nas obras ~~ja . i~
. terrupçã'o prodttza· perda gra~ d~ .ca.
pitnl jâ em13atado: 

. c) nã-o atacar simultAneament-e vâ
rJos t!-echos sem próxima utill?.açAo, 
mas c~moent.rar-se em partes cuja . 
conclusao e aproveitamento possam 
ser apressados; 

d> nomeaçllo de,uma com1ssii.o con· 
.sultiva., composta d-e um notável en
genhelro, 1·epr~~ntnntes das classes 
conservadoras, dos Ministérios da Viil· 
çll.o, Fntenda. e Agricultu1·a c técnicos 
.ecOltomlstns pnra Q estudo do revisão 
das · obras em andamento e ·ns pedi
dtls. cicsdc que em curto prazo íavo- · 
1·eçnm o aumento e circulação dos 
produtos, sobretud-o essenciais à vida 

.. do .povo .. . 
4) qunAto às n.ut.:l:-t:u1as, re(:omenda- . 

mos: 
Que· as n utnNJUins econ0m1cas se· 

· jam estudadns llt' conjunto dn estru
tura dos ôrgãos de ass1stênci!l, fomen
to c contl'Olr. econOmicos, procurando
se, cQnt os ~rltérlos JA apontado!! para . 
as despesas publlc:J.s o1·~lnárins, stm
pll.ffcal' o slstemn, eliminando ns en· 
.tldndcs ou ól'gúos desneeess6.rlos ot\ 
desajustn.dcs, rc\·er sua experiência, 
dar pl~na ~ficiêr.cm às qt!c devam ~r- · 
mGnec~r. oricntndns, porem, por .Uml\ 

po!ittca de fomento da produção no 
rnultlplice aspecto de aumento 'me• 
l~oria., redução d~s custos, ampliação 
cos mercados nnclonais e ext-ernos. 
·· _5) quanto nos Institutos de Prevl-
dencia: . · 

trecom-ends.mos a rcduçü~ das des
pesas t!_e administração e o estudo da 

·. a.plicaçao das rcsen·as, . nas bnses 
atu~rials_ que assegurem o futuro .das 
instltu!çoes. 

6> quanto As desp!sas militares: 
Atendendo a. que a ddesa nacional · 

sobrel~va quaisquer considerações ~co
nômlco-fin~m~e!ras, e que são as cou
tir.gêndas, inter:tlacionai.CJ qu·c · dett-r
minam os rumos das despesas mlli· 
tares, recomenda·se: 

a> dentro do critério a-cima, e quan-
. do possívd e oportuno, adiar obrns · 
que não sajnm essenciais· 

· b> estudo· de maior auXIlio dos ér
g~cs millts.res téculcos, com o apro
v~ltamento c!o pesscal existente, em 

· obrns publicas julgadas oportunt'.s e 
l'lecesslLl·ias .que aumentem a potencla
lldade das 11quezas nacionais; · · 

c> estudo . da posslb111clade de, sem 
prejuizo da.. instrução e deveres mili
tares. não desvia1· o.s sorteados ou 

· ·convoctldos dos mlstérts produtlvQs a. 
que s.e ccdicam . 

'i) Div!dn Plíblica: · 
O nosso serviço de jw-os e P,morU

zaçóes cin ciJvlda. externa é ·de 494.351 
·mil cruzeiros. Comprometidos · como 
estamos pelos úlUmos esquemas, es· 
tes pagamentos devem pross~guu·, 
poJs que são êl-es 111tnmente favoró.
veis nos htterêsses brasileiros. O p1·a.;. 

· zo. pnrn. a. opção terminou em junho, 
mns nlndl,l nt\o hó. informações com
pletas, de sorte n determinar exata
m-ente ·o S·e.rViço· d~ juros e am-ortiza
ção. A dhida. interna. que .consome 

. er.: juro~ c nmortiznçúas 1.259':1J43 mil 
cruzeil'os, anualmente, só pode1·á. <les· · 
c1·esce1'. cem n retiuçl\o .da. t-axa de ju· 
1·os. Enquanto o 11lvel geral de juros 
no Pais nlio se modi!ico.r, seria uma 
injustiça. qualquer imposição que atin
gisse t~o sàm<!ntc os titules da dívida 
pública interna, muitas vezes b..'\sc de 
subsistt!nc!n. de viúvas e ó!ãos. 

Diminuindo ns despesas ~ elevando 
ns receitas, conforme pro.puz,emos 11n. 
parte . do reln tório refe1·entc o.o po
tencial mon-etário, ma,rchnl'(:mos · para 
o equllibrlo or~mcntl\Tio. tntellzmen
te. apesar dos maiores esfot·ços que 

. um govêrno pudesse !nzer,· é inevltl\-
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ve! u:n .. defk!;." p.ra!·a ~946 qu·e Stipe
rará um bilhão de cruzeiros, consti
tuindo assim. um Za tc·l· infl~cioná:rio 
~é:· i o. 

CO:vlPRA DE OURO 

Diante c!a. situação atual, impóe·se 
a parallzação de compras de ouro pe
lo Banco do Brasil, cus.te.:idas .por emis
s~s novas. Quanto ao de.!til'lo do 
ou:o existe~te. duas são as correntes 
àe oninião. Urr..a ddendf: n. continua
ção da "s·tok.agem" como garantia pa.
!'ã. . o futuro . A outra aconselha a sua 
cunhagem em móeda s entregues à. 
circulação . Cum!)re acentuar que pa
ra os e!~itos da inflação som-ente as 

' Os dados ve!::i:ldci!"Os são: 

moecizs-ott!"o entesou!"adas é que di
minuiriam o meio drcul:lnte. No res· 
tante havt:ia. sómente uma substi
twçã.o do papel moeda em cf..-cu!sção 
p~la moeda-ouro. A atribuição de 
um valor aumentado não resolveria . 
Embora sem apresentar inconvenien
tes, a cunhagem ouro e::n moedas, no 
seu única efeito anti-1n!ladonteta, que 
é o entesouramento, daria resultada 
parcial e reduzido. 

Cu ,,_ ·r e neste capitulo ret,ifica.r um 
pOi1vO do texto de nosso relatório an
terior sôbre "pct...encial mone-tário''. 
Interes-sado em a·pres.entar sobretudo 
as co:n oras de ouro no pais, r~sultou 
cai ttnÜ confusão de cifras . 

1'ód.as as cam:pras tie curo 110 pnis e no estrangeiro 

1940 
;e~~ 
19~2 
1943. 
1:}44 
1945 

Anos -~--- Qui l-c·~- --v;.J~errl'Ci·s !.lHJo 
·-·· ---.. ----·,-·---··----

....... .... . . ......... .. .. ...... I 
• ••• •••••••••• o ...... •, • . ..... .... . 

9.!l:ú 
! 7. 083 
39.lH2 

123.613 
65.871 
25 .328 

227.981 
401.792 
931.44'1 

2. 867.010 
l. 522.700 

574.946 

6.535.876 

--------·---~-- ----------
Tcmnndo. po:fm, spenas as compras no pafs, as t'mic:ls Que prcvoe<lm 

àiret.:Hne !1 te emi!:c;óu;, temos o seguinte quadn;: 

Com.pras de ouro no paf~ 
------------------,--

i P~·eço médio ! Valol' em 

'· 

!!H~ 

19.:3 

19H 
19-tS 

Anos 

.... . ... ... .... , ... .. ............. . 

..... .. ..... .... ' ...... .. ...... . 

•. e • • o • t • • t • • I e o e e • • • e • o • to f te e t 

..... ... . ..... . ........... .. ..... 

..... ..... .. .................... 

Qui!os / j 
grama Rio CrS 1. 000 ---,---7----·---

8.221 23,99- 197.258 
16 
15 

7.321 Z3,51- 172.184 
16 
1 

'j .125 23,51- ,}67 .54-4 
2 
1 

4.951 23,19- 114 . 826 
4 
1 

4. 546 23,93 - 1o•. 262 
2. 965 22,70 67 ~ 205 

823.379 

Subtrain:to-se! a ps.rcel1. vendida en1 1945, na lmpor:Ancia d~ 83. OSD 
mil cruzeiros, vertficn..se o saldo de 140.293 m!l cruzei:o5, m3.1s ·15'7. 424., lil) 
que havla.mos apresentado. 
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LETRAS DE EXPORTAÇAO 

Além do "áeficit". a compra de le
tras de exportação representa o maior 
1ator inflacionistn. Os saldos da 
nossa balança comercial d·~ 1940 a 
1945, inclusive. fo~am de quase 13 bi
lhões de cruzeiros e impW1ha-se, 
porisso. que o govêrno promo·r~sr,e a 
aquisiç5.o das letras q\le excedessem 
aos demais p3.gamentos ao e.strangei
~:o. coma deve contlr.uar a !azêo-lo. soi:> 
pen.'l. de p:ua!lsar as nossas CXi10rt:.=t.-

, c;ões . 
Qual será o saldo da ba.l:::.nça ele pa

gam~nt03 p:na 1946? Não ~emas ele
mentos mais prcdws. mas podemos 
tentar uma. pr~visão. 

Em fo.~e dos últimos resullldos .li 
c i'\\.! l~actos o. r•;s;>ei to co comüc! ~ ex
tertor no corrence 3-no. podem-os est!
mar o saldo dll. nossa bahnca comer
cial em 4,8 o1lhões de cruzeiros, apro
:dm:l.damente. em dezembro dê$:~ ano, 
t:sthna t1 v a esta calculad9. na ba c; e do 
jntercâmo!o mensal de janeiro a 
maio. 

Nos prim('iros cinco meses t1 vemos 
uma 1mpO!'t{l.çtlo média mens;tl de 910 
mil cruzeiros e umn. exr-ort~ç~o de 
1.369 mil cruzeiros. resultando um 
.:..:\ldo global de 2. 293 . mil cruzeiros. 
E' àe se espe:ar. entretanto. no se
gu:1do semcst:·e. um maior 1n~reme!1 -
to das importacões, conjugad:-tli com 
um~ dimtnu!ção no volume das expor
tacõ~3. devido às recent-es l'estrições 
feitas às exportacõt!s Je gêneros ali
mentíc1c$ e outros produt(JS. Admi
tbdo, uma mfdia de 950 para ~ im-
7-'0:!'t:l.Çáo e de 1,350 para a exportação. 
teremos ao !im do o.no o n:st:ltado 
s ~ sui11te: 

D:por~ac~o . 
l:npcrtaç~o 

Saldo . 

CrS 
16 . :!00. 000.000 

11 .400 .000 .000 

4.800 .000. 000 

Para têrmos o saldo provável da 
bal.ln~a de pagamento. devemos de
duzir do sa.ldo s~pra os diversos pa
~a.mentos exten1os. como rem~ssa.s de 
juros e divldcnctos de inversões estran
geil'as no pais. o serviço da divida ex
terna; e outros. 

Estas despesas podem ser estima.ds s 
em 3,5 bilhões de c1·uzei.ros. cujo cál
culo !oi fe!to na base segu:ntz : 

Saldo da BaL:mça Comercial 
em 1915 ............... . 

Rese .. va de Dl•;fsas em 
1945 . . .. . . ........ . .. . . . 

Pagamentos externas apro
ximadamente em 1945 ... 

Cr$ 

3.580.190 

635.790 

2.944.400 

AdmitL11.uo P::!ra 1946 um aumento 
n!ls transferências, podemos adotar a 
ci!ra de 3.5 bilhões de cruzeiros. Ao 
fim dêstc ano terhmos um saldo na 
balança de paga:nento: 

Cr$ 
S~ldo provável d:i. B:t-

lança Com~rcia! . . . . 4. 800.000.000 
Pa-gam entes e :<t c r nos 

em 1946 . .. . . .. . . .. . . 3. soo . ano. ooo 

Saldo . . . . . . . . . . . . 1. 300.000.000 

X!:ste é um sa!do conjecturai, para 
cu.1a t'ObE::t.ura o perl~o de novas 
e:!')jssões é evidente . Para o ano de 
1947 há esperanças. contudo, de maio
res in,port=tções. 

Duas prcvldGncias pa:-.ecem aconse
lháveis. A ptime1:-a já foi tomnd:t 
pe!o govf;·nc. congelando 20 por cento 
do valor das e:<portações d 1.lrante qua
tro meses. em li!tras do Tesouro. Uma 
vez em !uncioriamento normsl. êste 
prcc~sso promove:-á um congelamento 
de 800 milhões a um bilhão de cruzei
ros, evits.ndo novas emissões por soma 
eqUivalente. 

A segunda providência. que r~o
melldamos serin uma autorização ao 
govêmo pa.ra emitir apólices de divi
da interna até um bilhão de cruzeiros. 
a ser lancado m~nsalme11te 110 mer
cado, em provorcóes J~n~ais ao5 .saldos 
em moeda estrangeira que o govêrno 
deva. adquirir . Uma cooJY>...ra.ciio pre
v!amente estabel-ecida entre os bancos 
e o povo. com pa~ame11.tos de .1uros 
me:lSais. a poss1b111dade de resgate 
rácU pelo Govêmo e talvez algumas 
medidas coercitivas em ee:-tos setores, 
p:Jderiarri fornecer ao Govêr.no cruzei
ros necessários para adquirir as l-etras 
de e>."Portaçáo sem recursos a novas 
c:nissões. 

FIN.~CIAMENTO DA PRODUÇAO 
Estudaremos éste a-ssunto ao tratar

mqs da produção. Nêste capitulo re
comenda-se que o tina.nc1amento, du
rante o perfodo tn!l~ioná.rto, deve 
ser limitado aos produtos que possa.nt 
ser oferecidos ao consumo dentro de 
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um prazo razcã vel, não superior a 
um ano, com exceções no ~aso dr. 
ínterê.sse de abastecimento alimentar. 
devidamente ~tudado, evitando-se a 
inflação do crédi~o que acompanha 
a inflação monetária . 

RESUMO 

O potencial monetário brasileiro de 
cêrca de âuas vêzes mai.s que o valor 
ca produção, nas circunslâ.ncins 
atuais, dificilmente poderá ser dimi
nuído. Muito fará o govêrno r.e con
tiver o seu aumente que prornann. 
sobretudo <!e dua~ causas principal:.: 
•·cJeficit" orçamentário e cor:lpra de 
letra de exportação. Estas duas cau
sas precisam ser at~nua.das pelas pro
videncias que apontamos. O patrio
tismo dos nossos dirigentes, a com
preensão elevada do Poder J~gisla
ti v o e do povo brasileiro alcançarii o 
êste objetivo até que a possibilidade 
de maiores importações c a reo:-cuni
zação administrativa assegurem o 
equilibrio indispensável. A ação efi· 
ciente cio Mmistro Gastão Vi.dig:1 l. 
que em curto prazo já sanevu o :neto 
ba.ncárlo. redu::Giu despesas e prepn
rou ambiente para as medidas a sf."
rem ainda tomadas, inspira g-ran<!c 
confiança. 

2 --AUMENTO DA PRODUÇAO 

Para éste objetivo devem cor.grP-
gs.r-se todos os esforços e tódas as 
nossas esperanças. Com o aumento 
da procluc;ão poderemos diminuir o.~ 
ureços e minorar a situação das das
ses menos favorecidas . Cada. brasi
lelro que concorrer para êste aumen
to estará combatendo a inflação e seu:; 
maléficos efeito~. Vejamos. assim. 
qua\s os tatore5 que determinaram a 
dlmtnutçdo ou promoverão o aumento 
da produção: 

1 - Fatores mecánlcos: 

a) maquintsmo - A falta e o des
gaste dos maquinismos impediram o 
maior surto de produção sobretudo 
tndustrln.l. Por outro la.dn precisa
mos cuidar. tanto quanto possive!, 
da mecanização da lavoura. O lú
cido reln.tórto do Deputado Souza 
Leio e o interessante trabalho do S!:'
nhor Vicente Gal1ez. estudam o p:-o
blema a.tinente à nossa maior indús · 
tria, a de t<.ddos. Igualrnen te o 
competente trabalho do Deputado 
Gercino Pontes ilustra n. matéria re
ferente às construções cl\'ls . 

Assim recomenda-se : 
1 - facilidade para a importação 

ctc máquinas modernas que ~ubstl
tuam as d~ ha!xo rendimento; 

2 - mobiiizaçào. por parte dos in
du:)iriais , dos re~ursos n ftm de re
('quipar e modernizar a5 instalações 
fabris; 

3 - padron~ação, tanto quanto pos·· 
sívcl, da prm1uçao, a fim de r~du~ir 
o preço do;, artigos e torná-los m~ts 
a~essiveis. no futuro. à massa elo; 
consumidor~:-;. 

4 -- imron~ç:lo, por parte do go
vérno, de máquinas que, em núcleos 
inteligentemente local1zados. possam 
cxecutcr s~rvi~·os de preparo da terra 
c plunhção p:.tra a s pequenas lavou· 
1·as vizinhás ; 

5 - estunular a. comp!'a dêstes ma
Quinismos, mediante financiamento e 
outra:; facilidades, pelas fazendas de 
tamanho médio c gra:1de. 

b' tran:;po;te.i -- O bem estudado 
relatório do Deputado Eunápio de 
Qu~iroz demons tra o estado dos nos
sos transportes e o ~sfórço que fot 
cxpendido para sat!s!o.zer us (•xigên
cias dn produ~ão . O programa de ação 
e:-- posto pelo Sr . Ministro d:l Viaçf!O 
e\·idenciou as nec t>s:üdadcs qu..: r ecl.•
:-n~m pront~ r,o!uc;ão. pois a ;:ccupc>
ração e r.xpnnsiio económ.!.c~s ao !)LU~ 
dependem. fltn alt<., grau. dos tr::tll:-. • 
portes que íacllltnm a circuhl\à~l d::s 
riquezas pL·odu~ldas. 
Acon~C'lhando o. lr.itmn do p:Fec~r 

d·o deputado Etmá.pio Qucir0~ .. r t:"Cl~ 
menda-s~ qw~ t.odo e qualquer S~lCrt
f!cio !.'ejf\ feltl>, ncorr~ndo-se a<.~ 
crédito externo l'lH à mobili:.~~çlo c\t: 
créditos intc•rnos. a fim de QUe o an
gustloRo problt:ma à os ~ra nsp01·::e.s r'l"l
contre 'l. soluç~o que é lln.,:lcratn·o. 1,)!1 -
ra o Brasil . 

~) Fatores 11 a manos - quantidade 
de mão de obra: . 

A f nlta de mfJ.o d~ obra prcjud1cou 
a prvdução, pois 11 periodo de gucrr.~ 
foi, como o ?rofe'>sor Gudln :.:lasslfl
cou, de "htpcrcmprego". As causas 
preponderantes furam: . 

a) r etiruda de grande:; c:m1 m~en
tf:'s pura a :-~wbiliznç:lo c e-"iíÕI'ÇO de 
gUf:lT.'\; 

b) novns obras qnc ex\gi!·nm QU:1n
tidnrt0s ponde:á\'ci!i de br::.ços:. 

r.> desri&Vlli~·imento da prod:1t;~o in
dustrial, que utt'<llU, pelos maiores ha
lál'ios, bra<;o.; rurr~l 'i ; 

à) m enm· proctutivld~dc. 

Assim, rccDmenda -s~ : 
a} ativar a imlgraçào, facilitando

a, fomentando-a, com mais urgC·ncia 
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b) lmpedir, pela. . polltica. de preços ençns in.!ecclosas e pa.."'a.sitá.ri~s W.-
é salários, a. . transferência pa1·a. as nham caido multo no obtituá::io dos 
~idades de trabal~dores rurais. nossos mw1icípios, e, ainda, -que no 

caso da le-pra. já se telllha atingido 
QUALIDADE DE MAO DE OBRA uma p.osiçáo relativamente favorável, 
E' ·o sério problema. da produtlvida- re5ts.m inúmeras causas de morte .e'Vi- . 

de do trabalho que cie~nde dos se- · táNeis que ainda npresent~m lndices 
guintcs fatores: . . elevad~s ·de morta.lidade, pdnclpal
.. a> saúde, compreendendo também mente no in·te:rtor. Da um modo geral 
a assistência. social e a allmeutaçllo; isso se dê. poro falta absoluta de re-

b) o preparo técnko; · cul'SOs· médic<Js e pcr·· ignorância. O 
c) a leglslaçllo. tétano, po.r ex-emplo, é oa.usa. rara d.e 
-· · · m~:rte nas grantdtes ctdaües, aparecen-

SAúDE E CONDIÇOES SANITA- .. do~ entretanto, c<Jm maior !1-eqUêncta. 
· RIAS . . . . no Q.bit.ctm d<ls mum.cíiJios de pa~·-

As condições sanitflriss de um povo COS rtc·tm'SOS moédioos · . 
rc\·eJam a sua cap~fdade de rcag!r As vig<Jrosas camua.nhss m·ovidas 
110 meio ambient.e, mostram o vigor · ~l<>S nossooo órgãos cie Saúde Pública 
ou a fraqueza de sua organização c~>ntra. aquelras d<Jenças que ·d~ixar.l.m 
social, 0 nível de sua cultura e cons- de causar o desconf<lrt.o e a m·:>rte 
tltuem um indicc de sua situ:lção eco- nas nossas cldad~s, f·oram po.ssivi!is 
uOmicn. ' não só ~t'Q~ o d-esenvolvimento -da 

A má. sftttação sanltô.rla que preva- tA~ de medicina pre\"iêntiva assim 
lece na maior extensão do territór!o o permd.tiu, oom'O, ta·mbém. pol'que 
brasneiro é consêqUêncla, em grande amplx>s re-cursos eõtiY.E~am dis:ponlveis · 
Parte, da debilidade econdmfce. e do para tais emp:-e·eltüimentos. 

Inf:ellzmente~ noem sempre s~ . pode 
baixo nivel cultural c!o povo. conseguir r~sultados tão satisfatórios 

As populações urbanas e rurttis ma.l na. luta ~la m. :elhoria _de . n. (I'SSa.s ·con-
se defendem das inúmeras · endemias · ~ é n.i 
qüe campeiam no pais, . ntio só por d1ç6Es sanitárias, seja. porque a · t c -
tgnora.1·em os métodos de higiene, co· ca. médiea. praventl-va não tenha evo
n10 também por disporem de · poucos lui-d-o suficientemente ainda, seja ~r
e mal organizados recursos paJ·~ t(!.l que os rec·ur~<Js ntc~õârl<Js tenham 

a~ hoJe si~IO excessivos para a n-ossa . 
í~in circulo vicioso se estabelec~u. economia. seja. porque os '!ll'<lblemas 
·cnvolv~ndo de tragédia c sofrimento de · organtw.ção tenham ult·rapa.ssado 

'" a nossa c.s.pacldad-e. 
a vlds. das · nossas populações, vendo- 0 r.ato é que a gripe m-ata de~n9.s 

· se a fraqueza econômica e o baixo de milhares de brasileiros por s.no: 
nível cultural contrlbuirem para um a m.a.lâris., as desinterias, as f-ebres ti-
padrão sn1t!tárlo inferior e, concont!- · foJdles e paratif<Jid'E!s, a ~nninose e ou
~àntemcntc, os altos indlces de mor- tras endemias dominam -pràt1catMnte 
bidade e de mortalidade provocar~m . a quase tot.alida'Ci'e de noOSsa-s ãreas ru
n queda dos niveis econômicos e cul- · · r ais e atmg.em ainda ns g-raooes cida
tura!s. · des: a tubercUlo~e e a sf!Uis, bendo já 

No relatório do deputado Dr. -~1- estabeleetdo prafundas raizes nos cen- · 
cêdo Coutinho, encontramos os ele- tros urbanos da costa :naritiim, avan-
mentos m:cessnrios· para equacionar çam pa!'a o lnteri<Jr em ondas epldê
os problemas de saí:.de e · nsslstêncln mtcas ditíce1s de serem e\'ita<las. no . Brasil, fundamentados em labo-. A ca.rencla de ~.nldos d·e morb1d:td'! 
riosas pesqulsns de causas c erettos, impede pri.t1caml!!nte R. nvallaçA.o do 
em estatísticas sRnltArlas tAo com• nú.moero de inldlvkluos do-!ntes que ora · 
pletas quanto se pOde conseguir ·no -':"xiste no Brasil. Contudo. o· dE~utado · 
moment(\, Dr. Alcêdo Coutinho• conseguiu nU· 

As cndem!M que Imperam nll pnts; nh;u•, em seu rtlntó:.-l.o. alguns n'\lme
umns eminentemente rurais, outn.s · r<Js que revelnm u nos.st\ sltuaç!io ver
principalmente urbanas e outras aln- . dadetl'a~t~ afUUva em. matérla d~ 
da as.'iolnndo ireas urbn.nas o rurnls, ss\\de. · 
rnantc!m uma proporçllo multo eleva- MaJs scgu~a e mals ilustrativa é a 
da do indlvfduos tloentes em nos.c;o. -anAlise dos dndos de po-;JUlilç!o, nato.• 
populnçlio, e mantêm. em esea.ln Uh., lJ<lnde c mortalidade a>presentados 11o0 

· grande qU!! os nossos fndlces de mor· re!ed:fo r-elatório, p.ua se perce~r 
taUdade sno dos ma.is altos do mun- pcr!eit.amen·~ a atual pcs1çW.o brnsl· 
do. _lelra n.o que diz respeito ~ 1nflu.ên.cla 

se bem que a tebre amarela, n d.a sltua.çto snn1t6.rla no plan-o da· 
variob, a p~ste bubtlnica c ou~rM do- economia. · 
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o nurn~nto d-a população do B:-2..sil. 
p:-oce·~.~a:nc!o-se com extnol':iini:-ia ra. 
pklsez. ~pcia.se ,:>r1nc1:palmente no 
cresc~mento ,·.egets.t1v-o, isto é, na di· 
fer·cnça .ent~·e a r...atalid~.de c ~ morta
l ldrade. 

Essa car::~.cterfs.tica f:lz cem que a 
c omposição d·~ idad~s d.2 nossa r;opu
lação r.:-ost're um.::~. prevalêr:.~ia ~cen
tno.nda de elementos jovens na massa 
tot::~.l da pcrpul!lçé.o. o que só por si 
constitui um enc:1.rgo para a coleti
vtdadc ati-va. õnus &sse comum !1. tod::>s 
0 3 pov-cs em crescim.l.!nto. 

Cc·ntl!-do. no Brasil. essa pr-2v:alén
c ia ce jov<C! n s vai muito a}ém do que 
suia, t ecr!loor."!-entc, ne..:ess~i( p:1m 
manter o n<>sso ritmo d~ crescimento, 
POTGUc êste ~e proces~.a. em u:-n reglm~ 
cie alta n~ort:1Hda:d·e, corno ad!~. :ltc se 
Yer~. 

A m~.ssa de crianças e adole·scen· 
tes nn P'Q'PUlaÇ'âo ~ras.i!~ir·a st.J}er3.. 
proporc.!.<>na.ln!lenté, à de qualquer país 
c!o m tmcl.o, como dcmons.t!'a o quad!fo 
rc~·un:o nbn.ixo: 

COMPOSIÇÃO DE IDADZS D!•S POI'UL.•.ÇÕE5 

Países 
Percentagem d-e 
indi-vi-duos de O 

• a 14 anos 
·-------------·-- -
Su-écia . . . . . . . . . . . ·1 
EE. UU . ... . .. . . .. . . 
Au-str?.Ua ......... ... I 
Itália . .. .. .. . . . ...... 1 

UR·SS . ... . .....• . ... I 
Chile ................ ! 
México . . ..... . . .. ... I 
ín.d:ia Britânica .. . . ·j 
BRASIL ..... ...... .. 

20,4 
25 .0 
27 .5 
30.;) 
36.2 
37.2 
29 .2 
29.9 
42 .5 

A tabela a.bl.i-.co mCJstra os altcs ní
v.ei..s ntin.gidos pela morto..lidade d~ 
no33a,s capUai.s, em cCl'lllparação cem a 
de outr<ls países. 

M·:>RTALtDADE GE!1AL 

Ccejidentes por d.ez mil habi:lantes de 
vánas capitais uT'Q.stlt:v-as e vários 

p~íses cto 11wr..do 

Oar;it.ais brasi1emls 
e países 

Austrália e N. Zelândia 
EE . UU . e A-:-ger.. tina. 
Suécia .... .. . .. .. . . . 
Inglat~rrn. . .. ...... .. . 
São Paulo (Brasil> .. 
Itália .. .... ...... ... . 
CUTi tiba ........ . ... . 
Fr.ança . .... . . .. .. .. . 
Jnp·!o ................ 1 

Distrito Fed·e ml .. . . . 
B~l·ém e Pôrto Abeg.re 
Chile .. . . .... .. .. .. . . 
1uc'i-a Británi.ca . . .. . 
Salvador e Fortaleza. 
Méxi~o . . . ...... .. .. . 
Vitóri:l .... . . . .. ... .. . 
Re.cife . .. . .... .. .. .. . 

I 

Cocficie·ute.s 
por 10 . 000 hn.~. 

lCO 
110 
U5 
125 
135 
135 
140 
15ü 
175 
130 
2Cô 
230 
245 
2f\O 
2f.>5 
265 
290 

· 0 3 d~doo de sobr-evivência, apre
sent?..dvs no relatório do D.!' . Alc~Mo 
Coutinho, mostram como sç prO<:e~S3. 
a ceifa de vltdoa nas noss:ls coletivida4 

des ao lc·ngo das t<iades. 
Resumimos aqw os eLemento3 m:lis 

import:1ntes d~ssa-s observações: 

CO~r'Al:. .. ÇÃO Di\ SOBnEVrtf:'NI:IA DF. VÁRJ '\S C.\PI'!'AIS I!n!.S!j,EIR:,s C0~\1 A 
l'A :NOVA ZELÂNDIA 

- ----·------------, 
De 100.000 individt:os de uma gernç~o do sfxo r.19.sculinc dalêadc ináicada, 

restnm 10 anos c4epo!s . 

Populações Obs~rvad::ts 

-~, ··~ N-~~a \ De São 1
1 Do-;~·t. \ De ~nl-l 

1 I 1 I I De Reei!~ 
/ Zelànd.la Paulo I Fcder&.l I vador / 

Ob~t:rvaç&s 

De o anos 

De 20 anos 

De 30 anos 

.. .. ... = ·.---·94.576 77.335 ·1 ~~·.979 r-~6.021--~435-
, I 

97 .712 94 .83' I 90 .56a 85.326 : a5.6t9 

:: ::::::::::1 91.015 91.919 1 87 .152 80.826 ! 79.394 

.-----.-...---______ 1 __ __._.__..~-----------------------------------
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Os distúrbios do aparelho digestivo 
são cs maicres res·ponsávêis pela mor
r.al:idade infantil elevadíssima que dc
mone-tra antes de mais nooa a igno
rà..'"'lcia <io nosso. povo em ma·térLa d e 
higiene e a carência dos recursos b:i
~cos P3.ra R vida. 

A tube1·culose, entre os adultos, é a 
causa de morte preponderante e, con
seqUentemente, a maís im'P<>rtante de 
tôdas as causas do ponto de vista do 
retl~xo que produz na nossa econo
mia. 

GraJr.Jde é o õncs que pesa sóbre os 
a,áult<>s, - raros sobre·riventes da 
constante luta contra as end-emias ru
xais e urhanas -. pela quantidade des
proporcionada de menores que devem 
ser mar.11dos, edcca<los e preparados 
ne. in-fância. e na s.dole.scéncia., psra 
en r.:en:te.rem a mort-e precocem-ente 
c!lus~cta pe!a tuberculose e outr::ts do
ença~. 

As crianças, em gra.:1de numero. 
abwdonad~s de·roe cedo à própria sor
te, pela pE.rdS. dr,s p~ls. o~. wnda mul
to jov~ns , entregues a la·bore!: 1m:pro
prios à sua. idade, pela <;onotin.gência de 
terem de suprir no lar P.. ~alta e a in-

. ca.pa.ddooe dos ~ddtos. não pedem 
e.ducul·-se conveni·entemente e pu·pa
rc. :--se r. ara o futuro . 

Eis ai um novo circulo vicioso ~m 
qt!~ a .miséria e e doença porfiam -com 
vc>locidacte talvez crescente para a mu
!or de~:-n.; l. das nossas populaçõe..c;. 

Pai.~ enfraquecidos pelas doenças 
c;õn.Lcas. pelas más co:nldJções de n.u
trka..o, pais que não t1'Vt:T2.tm (')portuni
dlllfie de se educar conwnientemente, 
t9.lvcz por haverem fica~<> muilto ce<io 
na orf.an.d~d~. podem proliferu v~~e
tativamc:nte, mas não criar a.s g·era.çõ€ s 
z·ones de ~:~ue preci~·v. e. naç~o para 
scbrcvlver. 

O quadro sall.ltárie, nacional, ex~P.
lentemente figurado -;>elo d·eoputa.do Al
c~o Coutinho, não ?Qden\ ser altera
do s«n que~ -proou.':'e compensar, p.ela 
meJhoria de orgs.n1!.'9.ção· eoonómlca, a 
rl~·hilf.dede com que o nosso povo tn
fun't·a os problem.as da sobrevivênda 
.:LgTavados pelos encargos de nossa ver
tiginosa evoluçA.o d-em.ogrMlcs.. 

Contudo, no conjunto de medidas a 
s~re1n Miotadas para melhoria da.s 
condid>~s sócio-económ1Cas do Brn~n. 
:J.S de Ol'd~ mé41ca podenLo estar, 
prin<:ipalmt·nt.e na fase inicial, en.tre 
as de maior alcnnce. 

RECURSos morcos 
Os recu.r~..os médicos bra.&ilelr~ . de 

modo seral , podem ser identificados 

pela se~~.:t.es C'!r:tctcristic-J.s: insu!l
<:iéncia, e. principalmente, má. distri
buição. 

Constitui prob!ema extremamente 
complexo o estudo n.oprcfur.dado das. 
causas do nc-sso a trazo s~ni~3.:-io. Des
:>as, c.s m.."tis tiptca3 Htão ligadas a ta
teres económiccs. polít~cos , geográf!cos 
e .cul-turais. 

Cabe refer!r, pr!nd;,almente. que as 
r-azões de ordem econõrrü.ca sobressa
<'ln e·mre as dcm:üs , não só n~ Brasil, 
mns em qua.lquer pais , 4"o,no es CtUê 
mais interferem I!O problema méd!co 
de ume. nação. 

O ccnstante aperfeiçoamento que 
vem sofr·el'bd<:J a t~nicn. méd.ic.a tem 
a.c~rre·ta<lo wn er.<.~trec!mento c :aàn vez 
maior <lo custo da ?.s.slst'énc!a mêã:<:~ 
de el€'\·ado oadrão. E~Wd:..s rea liza~t)S 
em ctifc-renii;.es pais~!!'. inclusive nrs F..s
t:ldos Unidos. que pussu~m provàv~;
m en te n colet.ivíd3.<le com m~is a.lto pa
c.l.rão econômico do mundo. têrn de
mor.s~!'ado q'-le o llCmflr: f.scladt) di.o 
d!spõe de !'cc.ur::os St!fkientes -p:!ra 
CL·Hear a a~sisotênch de que p:Hi3a. 

Por i!j~O. para correção de-ssa ar.~· 
:na lia, c pnra permitir que a arte rr.t>
di.ca p-c~s« emprêgar a m.aicr soma de 
r cc ur.;os t é-cnicos de qt~~ se pode v a
lr!", tem-~e verificado por tõda p:lrte 
t:rn.3. ?.Gáo im.ervencionista cada Vt:!: 
ma.is ac.(·ntuada do Est.a-do, aç!ío c~sa 
que se mznifesta .c;.ob várias fcnnas -· 
pla, n<> de segu.To doença cmnP'ulsórto, 
medicina socia.Ezada , cu prc~rama d~ 
~.ssistênchl. .scdal - e qu·= bus.ca sem
pre soludonnr o prcblP.me.. d.a mcap.3.
cid~de indi'vi<lual de custeio da a.ssls
têl~·Cta médica. 

O rela.tón0 do De:putt'.do Dr. Alcédo 
Gcutinho mostra. como sã, 1nsuf1cien
t~s e defeituosamente distr1bu1dos c::-3 
recursos médicos r.o Brasa. 

Quun:do observ:mcs as caraoterlst.!
cas dês$eS recursos e. ao lado d!&:!o. 
n.nal!s.g.m-cs qual tem siod'Q a ação do 
Pc<ie-r Públtco no sentido de corrigir 
DS detJcJências existentes. sentimos que 
essa ~ão deve ser vigorosamente su
pl-ementedo., para que não se acent~e 
mais ainda a queda do nos-so padrao 
sanHárlo e paJ.·a. que as populações 
brasileiras, princlpa.lmente as rurais. 
que vivem qun~e à mOJrgem de- Q.uat
q.u-er a.ssistênda, possam dispor <ics re
cur'"os de qu.e carecem. sem o que não 
se "Con-settU!.râ. a elevação C.:o homem 
como "alor social, o que, constituindo 
objetl'VO bás1c.o dt- ~ovêrno, re?re-se-nta 
também a condição 1ncUspens&v.el à 
r~licidade e ao progresso de uma col~
tivldade. 
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A dis t!"lbtúção dos recu.rsos médicos 
brasilei.tros de-m<lnstra ac-entuadamente 
que o T.úmer.o de méclicos em (ada zo
ná g-..Ia.rda. e~treita correlação co..."ll a 
cor.centra.ção de habHantes. ou de ri
queza. 

O Deputado Dr. Al~êdo Cmtt!.nho 
mostra, gràficamellte, que ta!lto me
n.or é o núm~ro de ha.bitantes por mé
dico - e, po.rtnnt<l, mai<>r a (On
ce!l:tl!"ação déss.es profissionais - qu:m
t.o ma!.or !êr a popul~ção municipal 
ou o índice de riqueza d~a mesma 
pcpulaçso. Tal fenôm<2nc é per
fei~mente o;;plké.vel pelo feito de 
que ~endo o m-édico um profissional 
q.ue vive da ren<la obtida pc!o exerci-

cio de sua atividade, não podt! o m~smo 
fixar-se nas localidades em que náo 
haja número suficiente de chama~cs 
e naquelas outra·s cujGS h~bitantes não 
dispõem de meios para custear a as
sistêr..cia moojca. de que .careo~m. 

Para agravar o fenôme·n·o da insufi
ciência de mtdicos, a.corre que o nú
mero de médicas que ~ forma. hoje no 
Brasil é igucl ou talvez me·no.r do q~e 
o daqu~les q:.te se ao!as.tam da p.rofls
são por morte, invalidez e out:-as 
cau~as. 

No que dlz reEpE!to aos le-it:Js hos·~i
t~lares bRSta a ieitura dos números dos 
que.dros aba.ixo paxa ~e V(.ri·ffc::r a má 
pos1ç5.o em que nos encontramos: 

NLJ~tEr..::s DE liADITAl-l'ITS POR LEITO NAS P.ECIÓ:::S DO BR1.Sll. 

Norte . .. . .. . . . .. .... .. .. . .. .. ... · . . · ! 
Nordest~ . . . . : ... . .. . .... ... ... .. . ·1 
Este . . ....... . .. . ................ . 
Sul . . · ....... . ............... .. ... . 
C~ntro-Oéstc . . . . . .. .. . .. . . .. ..... I 
Tôdas .... . ....... . . .. . . .... . ...... 1 

Distrito .l"'eàer.:ll . . .. . ..... . .... .. .. j 

Número de h abitantes por leito 

Nas Ca •)!t3is 
Ideal:· 150 

No Intc:ior 
Ideal: !?.O:l' 

---------
H: a 
lôO 
15{ 
180 
39G 
165 

. ·------·- ··--· 
151 

1 .6g9 
4.2ô4 
1.003 

445 
1.030 

f!.13 

.. 
l.l:l'rOS I-!OSPIT!.L • .O,RE5 EXISTENTES E Nl:CI:S~Á!UCS NO ~RASIL 

I I l Leitos necessirics I 
Espécie dos leitos ' 1 Leitos e!..:is~ntes 

---------_______ -:j_ap::.·o,:ítnadamç~1tL ___ ::-=-:,..,...c:---
Lepra. . . .... . .. . ...... . ..... . . . .. . \ ~a.oco j 22.'921 
Psicot>atias .. . . .. .. .... . ...... : .... ·I 110 .000 19 .509 
Tu~rcul c se . . . .. .. ..... . .... .... . . 

1 

48. ooo 

1

1 14. 079 
Clinica em gc.ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.0!10 84. 378 

Total . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 418 . 000 140.887 

A 1nc.apac1dade, que apresenta a 
maioria dos municipios brasileiros, de 
insta.lnrcm e . manterem serviços de 
medicina preventiva c: cl.U'ativa, decor
re dn fraqueza. das suas rendas e, 
m~mo que se somassem as arre-cada
ções dos três nfve1s de gov6rno. ain
da assim, a. quarta parte dos mu
nicip1os não poderia s1quer manter 
um hospital do padrão minimo. 

Os hospitais instalados pelo Oovêr .. 
110 Federal e entregues à manutenc;~o 

estaõ unl ou municipal nem c;;empre 
podem funcionar por falta de :-ectu
so~ . 

O combate às grandes endcmus. tais 
como a. tuberculose, a siftlls, e ma~â
rla, a lepra, as verminoses, 3.:3 disen
terias, o !tlfo, a peste, etc., nem sem
pre pode ser levado a efeito em ârn-
1:-ito local porque ruões de ord~~l t~c
nica e principalmente as deflc1ênrias 
de recursos impedem sua ex~cuçáo 
nessa base. 

( •) Excluindo asilos, cr€ches e leitos em postos i~ alados. 
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Os prob!crn.:?.s de a~.::istGnc:!a c-st:1o 
sendo rcsolviàcs parcialmente e t-n'l 
pequena escala através de ?.lguns ór
gãos de pr~vid&ncia social oue :lbr:ln
gcm uma população assistida de .... 
1.200.000 habitantes apro:dma.:l~mcn
tt. Cc..ntt!do, se b~m Gue um gra~1-
de pro2;rama de sa,.Jde e as~!ster.<· ~~. 
seja praticável pelos órgãCJs de pre
\'idêncla. se: r á nt-cess~rio: 

c;) lJUC 11::ja unic!ad~ de plh.r.!:.'ja-
mcnto ~ de estrutu!·a porqu.z: sssit:l o 
exigem a técnic:~., os prob!emas de 
pessoal c d~ C!qui1):.1n1ento, cs recun:o:; 
financeiros, etc.: 

b) que r. previdência se estenda ~os 
trabalh:\clo:es do car"f:po pOl'qtw ê~tc·s 
constitt:cn& a grande maioria da po
pulaç&o brasileira c n&o estão am)J~
rados, e n !im de evitar-se que n Ol'
ce.nizaçio da assist~n-::ia n:\s ár~.~.!i u:
t::tnas reor!'seate m<.o.is u!n mct~\·o c~~ 
atração dos agrários p:l!'rl. os g:-aa :ics 
centros e mais uma n~~ão de .: .... nc~~n
tn~ç?..o de re•':.trsos méciicos: 

A crganiza.çáo do scguro-doenç~ pa
ra todos os ul'asileiros. medi~mte o 
zoneamento do país em rtrc>as de ope
r&cão cufdadosamellte de:!lt-:1iteo:.:s. ::it· 
ri!Í taivêz :.l. mais a àeqm:c.la p~r::t o:-
problemas d~ saúde c assist<!n-:·ia no 
Br?.sil. 

Tal soltlçáo, ::e adotada, ~r~.ria a 
todcs os bra!;ilci:·os a s!'g;urança e o 
conforto de poderem l'bter r. ~~ ~i!'

tência n-:cessária, sem que pr2cisn.s 
sem recorrt:r à mü:cri~ôrdia. 

A~sim recomendu.-se, qt!anto no pro
srama ele saúde: 

I - Dentre tt::; medidas t('nrJf>ntcs 
a melhorar a situaç~o econõmica c 
social do Bra$1, as de orde:n métlica 
deverão ser consideradas come• c a:~;!
zcs de trazer resultados imediatos· de 
mo.ior re!e,·ància, cicsde que !-;t; <;U!.>lí l'
dincin a diretrius gerais cicn~ilic~
mente det~rmina.das. 

II - E' neceEsário que se fixe llnl 
pl~no g·eral de acão para as n:.~vicb
des méàicas no Brasil, de modo a se 
cv1tarem as soluções parciais inopc
rnntes. 

c:> deve-se admitir a. solução )~or 
etap~ts àos vár\os problemas. visando
se o combate às grandes endculias l'ln 
primeiro lugar; 

b) na ordem de priorldades a ser 
estcbelec1da para os objetivos. de\·e
se ter em conta R sua. atual repercus
são na economia da coletiv1dt-.cie. 

ni - Os progra..'nas de servkos de 
saúde e a.ssistênc1a devem in~luh· os 
agrários do interior do p&ís e núo ape-

nns c~· l'labitzntcs das zonas urba
nas. Devc-f.c rviw r a seleção de elas
~ e-s de n ti vidades na dtstri buição de re
Cü!'~os para a prestação de serviços mÉ:
d!cos, somente os preventivos. 

IV - A intervenção g-overnamental 
cic~·erá fa\'Ol'ecer as ativid~.des mec!i
cas em todos os sentidos . 

V -- Deve ser criado um Mintstél'1o 
ao qual fiquem Metas ~s funçõe.; go
.,·erna.mentais relativas à saúde e a5-
sis.tencia e que poderá, tarr~béb, 
vcupar-SP. das funções relativas a As
sist~ncia Social, incl~ive as de pre
vidência, Lal a afinidade que a.prc~cn
tam e:m relação às prl~iras. 

VI -- A solução d':> problem~ de 
Scúde e Assist&ncia através da Prt 
vidéncia Soctal não deve ser a.dm!t!da 
~ .• mão quando esta tendç_r para aor:m
ger tôda a população brasileira e 3t: 
re[!l!!' per IlC\rmas Ql!e atendam ~tos in
ten•ssts ;tac:cnais e nio os de de!:ermi
nadas classes. 

VII - Os municipios de interbr do 
pnis, car,:nt.r.s nu ~:io de manter servi
ços de assistência médica. devem ser 
t:;n.t.pa<il~~. conform.e as com·Fmiêc,das 
determinadas pl)r um p!;;;.no radonal, 
~ fim de :-;e estabelecerem cem::o~ de 
àiS1J!:' l'5áo de recursos mé<.licos. 

VI!l -- O problema da i'ormaç:lo co 
1:re~z(.~~ l médico e par.& médico de"C s t>r 
en:.:a:·ndo dt:>ntr~ d::~ realida.de da:: I !O!; 
sas c::mdições econõmica5 e -.oc~ais , 
nrocarando·se solucioná-lo de forr.1a a 
que se evitem os fenômenos de insu
!iciéucia gernl e áe concentração nas 
c:q>i<:l.is e grandes cidades. 

a) dcv~-se procurar um fórmu!:1 que 
propide aos m~dicos recem-!ormr.dos 
a sebur:1nça necess~ria para vi verem 
da profissão: 

b .l devem ser adotadas as fórnmlns 
que possibilitem senão ,;1 fixaç~o do 
médico no interlúr, pelo menc~ um 
estágio suficientemente prolongado. 

IX - Devem ser intensificadas as 
atividades já existentes de padro~~1zn
çáo das inr.talaçóes e do equtpa.r.J.ento 
médico, no sentido de se obter t\ bai. 
xa do custo e o melhor rendimento. 

X - · A proàução dos medicamentos 
e sua distribuicâo devem f!car mn1s 
es!reitamente s-ob contrOle governa
mental, no sentido de se cvltarPm os 
excessos dn propaganda comer~1a1 e. 
especialmente, para que os meaica
mentos básicos usados no combl\'tt às 
grandes endemi~s e 1111. prevençâr, das 
epidemias não se,1am l~xclusivamente 
objeto de comércio. 
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XI -Devem ~::!r estimuladas as pes
quisas cientificas, criando o Gúvêr
no facilidades para êsse fim. 

XII Devem ser adotadas, imedia
tamente, as medicas aconselhada:, pa
ra a am!)liação e o ape!eiçoamento do 
si3tema de registro civil brasilelrc, a 
t iro de se obterem com facllidad~ os 
elementos estat\st.icos indispen.'iá\'eis 
ao estudo das nossas condições s~ni
tiria. 

xrn - A educação sanitári11. deve 
ser di!undida em todo o território na
cional como meio indispensável à ele
vação do n_E!so nivd de saúde :! deve 
ser ministraaa em bases racionais, ser
vlndo-.:;e dos processos mais moder-
nos . ' 

. ASSISTf:NCIA SOCIAL 

Uma assistência social eficic-r.t2. 
além do imperativo dà just!ça humn
na, é em;~. da~ providências mais .lteis 
para aumentar a produtividade do 
nabalho. Merec~ elogie-s o que Jé fi
zemos, mas cumpre corrigir os uros 
e ampliar a sua eficiância e carr.po ci ~ 
incidêr.cia. o bem estudaà.D re,:l.t0r:o 
do Deputado Plínio Barreto o compro
va. Adotamos as conclusões referentes 
c.o trabalhador rural, que sã.o: 

lJ promover a conjugação dos ::~fo;·
ços dn União, dos Esr.ados, dos Muni
dpios, das C.:lixu:> de cssistência e dos 
particule.rcs, para a organização lm:!
àiata, em cad9. munic!pio do .Brasil. 
a começar pelos mais pobres, de um 
centro de previdência para atenaer a 
tôdas as necessidades médicas e !ar
m~cêutkas dos trabalhadores rurais: 

2J estabelecer convênios com os pa
trões, para remodele.çá'l do.:; fierviçv~ 
de assis~êllcia nas suas propriedades 
agricolas, de modo que todcs os tr&.ba
lhadores tenhgm o.ssistênda médica 
pronta e gratuita, bem como o tCJrne
cimento pelo preço de custo dos me
dicamento com uns; 

3) a constituição, nos centros, de 
um serviço de instrução direta aeo tra
balhador rural dos preceitos htgiêni· 
cos; 

4) !lnnar contratos entre a.s mun1-
clpa11dades, os m-édlco.s e farmácia~ 
locais para manutenção de se: \'!ços 
gratuitos aos homens do cal:l.po que 
não disponham cio núnimo necessá
rio: 

S) conceder vantagens fiscais as 1ar
mác1as que se contentarem co.m um 
lucro mtnlmo: 

6) estipular contratos com as San
tas Casas locni::; e outras instituições 

para que mantenham sempre leitos 
à disposição dcs trabalha.dores da 
:zona. 

Quanto aos trabalhadores das cida
des, recomenda-se : 

a.) descent:alizaçiío dcs servi·iV~ de 
assistência sccial, de modo que atuem, 
em zonas oró~dma.s às residência~ de; ; 
trab~lhado!-es; 

bJ incrementar a concessão da as. 
sistência pelas próprias emprê.sas; 

c> reest.udo da organização dos Ins
titutos de Previdência e Assistência. 
a fim de sssegurar maior eficiência 
aos seus serviços sociais. 

A leitura do parecer do Deputado 
Plínio Barreto e do estudo do assis
tente técnico Carvalho de Paiva elu
cidam o pr.:blema no seu conjunto. 

ALIM~AÇAO 

Se.m aliment3.Ç~.o adequa.da, o ren
dimento cio trabJ.lh:::.dcr te·:á que ser 
re:duzioo. Ora, as e::ratist!css pro
vam o bai:-:o consumo na<!ion:.ü de 
gênerc.s s.lim~ntic1os. 

Assim. rc-ccm:.:~d~.-!;e: 

a> ampliar JS serviços dos re~-
Laurant.as pnra cr2.balhadores; 

b> camp3.nha ectuc3.cional a !im 
de ensinar ao oovo a necessidade d~ 
um:1 &.limentnç~o cien ti.fica: 

c l e.:nore.ender um Ministério de 
Zaúde e · Assi::tência a solução cb. 
grave de!iciê~1cia e incompre~nr.ão 
a-cêrca c!o uso dos produtos alimen
tícios. 

Anexamo.s um .~Esumo baseado sõ
brc os trabalhus dcs D~putad<ls Da
niel Faraco e Agostinho Monteiro 
sóbre o problema cta alimentação . 

PP..E? ARO TI:CNIOO 

A ausência de tecnicos especiali
zados constitui um fator importante 
na climinuição ou falta cie aperf-ei
çoamento da no~sa produçG.o e do 
seu rendiment<>. Msim, recomen
da-se: 

a) fadlltar a vinda de t~cnicos 
estrangeiros: 

b) desenvolver es s.ervl~os do "SE
NA!" para !crmaçáo de técnicos na
cionais; 

c> cstimclar e t.mparar as escolas 
técnicas e as de engenha.rla e ciên
cias; 

· cO . tornar oorLga·tória, para em
presas ag:icolns ou industriais, a 
a-ceitação ce um núm.:!ro de aprendi-. 
zes. 
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LEGISLAÇAO 

Correlatamer.te com o amparo so
cial, a le-gislaçà:; dev~ est!mul:u- a 
produtividade. A!>si m, reccmenda-.se: 

al assegurar m::ticr~s salárics de
pendentes da. trf'q Hê:1cia e p!·octuti
viisde co trabalho; 

b) reve: es le•s que, s·em motivos 
de re~l a.c:sistê ~1C'ia 1...0 tra.bslhador, 
determin-em abu~us . indisciplinas. fal
ta ci·e comps.rectf:'lento ao tr~bali1o e 
<:u!pcsa improdu:ividaée. 

FATORES FINANCEIROS 

O ma!or et<·lmulo à. produçãc é 
a pcssibil!á?.de oo s~u financlumen
to. Pais de rtduzidos capitais, o 
produtor se não obtiv:=r um fínal1-
.ciamento ac!eq!.la7IO. não atingirá c:. 
seus obje-t!•!cs. Daí as conclusões c!a 
pzimeira p~:ce do re latório recomen
dando: 

a) o pot~!'lclal mon~tâ.rio deve ser 
.coiocaco ao serv!ço ca produção e 
..seu desenvclvimen-cc; 

b) a criação c:C:t mueda bancária 
d-e-v·e se!' apci::.c!:.l, (iesd.e c.ue permita 
a prortuçi!.o; 

c> o a~u. :-.1 mt'i0 mor:etár~o de';e 
s?r re.s~:-vado à p!'Od~çã.:>, evitando
~·e novas emissôe:'> ; 

à) a emissão J~: novo papel-moed~ 
só será ju:;:.tificá::e:l como ins.trum~n
to de~ amparo à prociuç~o. dentro 
das caucelas tecn;cas e àe um prazo 
curto entr.: J. ~Gncessãr> do cré~iito 
e ~ u:tres-a para. consumo do pro
rit!to ; 

c> o flnanci r m~nto deverá ser 
prefere!!dalment !.: de·s.tin~do aos pro
dutcs ágrico-p~cuãr1os; 

/J a g:usntla de preços m1nimcs 
para os produtcs de aliment9.Ção. 
até o ct-es·~nvolv'imento 11ormal da 
;>redução. é:cyer!l. ~Qr estatuida, s·er
vincto cl.-e base para os financia
mentos: 

g) a cri::ção de um Banco Rural, 
com organização ~sp~citdi.zada e p::
netraçã.o no intE'i'ior, se impõe den-tro 
da reestruturaç~.c I•,cessá:rta do .sis
tema bancário bras!J.etro; 

h> coirA p.rcv1déncio. posterior, e 
accnselhá\•el a ~Iiaçõ.o de bancos 
indu~triais, sejam de investimento ou 
1e !!nanc!amento. 

CO..~CLUSAO 

Estudadas !oram as causas que dl
!lcultam o aumento da produção bra
slleir!l.. 11 Qual, edaptat'\do~se ao vo
lume do potenclal monetário. poC1e1·â 
enfrentar e vencer a. inflação. A13 
,pro\1d~ndas materinis juntemos as 

de crdcm. psicológica, criando um am
biente de estimu1o à produção. de 
louvor acs 1n·odutores e aos que em
precnd(:m. que, lig:mdo o interêsse 
j)e::soal nem sempre prepondemnte ao 
<ta co!euvtaarlc. estão st:rVincto os Sll
p~riores intel'êsses do progresso do 
:Brasil. 

CUSTO DE VIDA 

Estudada. a inflação. devemos ago
r:t aborda•· o cruciante problema que 
c o custo de vid~. Todos os dias e a 
('!'ida passo a.lgué:m indagai porque o 
ct:sto dn. v11a tanto se elevott, qual.:; 
os motivos e como evi~á-los. 

O QUADI!O 

Num período c~ absoluta anorma
l!d:l.de ecollômica cr.m;o o que:: atra
Vêssarno~. é c!e tóda ~onveniênci:.!. 
})~!:quisar o cu~w ele vida real . 

O exame de sua evolucio nos per
mite aJ,Jreclal· a varlaçao úo valer 
a<,uisltlvo do. moeda. e conseqUente
meate, o lP-csmo se, de uma época p!'.r 
outra, o mesmo nivel de bem-estar 
custa rr.a!s ou custa menos em têr
mos moncr.ários. 

No :Brasi l. ctn.cb a sua enorme ex
ten~áü territor1ai, a.s várias regiões 
apr~seut:am condições f\.3 mais diver
~a.s nCJ annent.e ~o ttpo de economia e 
padrao de vida, l~~-:-~~endo todo o si~
nificado C!U~lcn:er tcuta.tiva de encon
tra r bciices médios par a o País. 

TOda pesqu1s:t dt>Vl: ter, porta.'1to, 
tan Chr3.ter rcglon.al. 

.n.s noss~s e~cat!stlcns são e~trema
mcnte falho.s ne~t~ particular . 

A mais conhecida. embora bastan
te crittcá.vel. eru a re:.Jizada antiga
m~nte pelo Ministério da Fazenda.. 
ctepois a cnrgo do Ministério do Tra
balho. 

Toma-se como base o orçamento 
mensal para umn. famllla de 'l pes
soas dR. classe média. Nele estão dis
cnmjnados os .se,q:1intes itens: a) alu
guel; b, alimentação; c) combusUvel 
e luz; d) crio.dos; e) vestuário; f J 
móveis, uumsiltos, roupa de cama.. de 
mesa. etc. 

Pode-se notar a. ausência de verbas 
destinadas à educação. transporte, 
recreação, que pesam de maneira. .,on
derável em qualquer orça.n1ento fa
milla.r da cln:;se rncdla. 

Os números absolutos dão-nos, em 
1912. uma família de sete pessoas de 
class-: média com uma despesa men
snl de Cr$ 691,10 e. em 1945 de CrS .... 
4. 475,70, ou seJn. wn aumento de 
6471!1"'. 
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Em 1940, nno a que estamos referin
do todos cs indlces. a despesa mensal 
era de CrS 2. 510,90. 

Houve, portanto, de lá para cã, uma 
elevação de 78% no c~sto ele vida ctu 
Rio de Janeiro. 

Acreditamos. entretanto, que êsses 
numeres absolutos não representam 
(I orçamento mensal mais frf'qtiente 
de uma família da classe média, mes
mo porque a heterogeneidade profis
sional e econômica dêsse amplo 
"status' soc1at Vl:l.l Clé~ae o cmpresa
C!u ass3la.rtª'do ao com~!·clo ate o alto 
funcionário públ!co ou o membro ele 
um dos ramos das chamz.d3.s profis 
sões liõera~s. 

Ademais, a prónria estl'utura da 
tamtlla de c!as.!ie média nos grandes 
centtos citadinos sofrru altcracõe~ 
profundas. caracte:izada!S, principal
mente. pelo contrôle de natalidade 
c pelo t1·abalho feminino fora cio lar . 

Outra estatistka exist.ente, fci~a 
<:om mais rigor clentífico e grande mf~ 
ticulosidade, é a realizada na cida.ctc 
de S~o Paulo pelo Departamento de 
Cultura da Prefeitura. 

Ela visa dete~·minar o i11dice pcn
áerado do cus~o de vid:o apenas d:1. 
classe Ot:?!rá!'ia, abrangendo os s~·· 
l.!uintes rtens: alimentação, habita
ção. vestuário, comi.Justível, as:;is~ên~ 
cia. médico-!armo-dentária. fumo, ar
tlgos de limpeza ctom~st1ca. rnóvels, 
transportes e dtve'tsos. 

Tomando como bnse 1939, a evoh~
c;-ão do custo de vidn da c:lassc ope
rá.I1a na C~p1tal de São Paulo ioi o 
segUlnte: 
1~39 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
19~5 

..................... f .. . . .. .. . 

100 
~05 
n1 
1~0 
r:,o 
191. 
232 

Como vemos tol tremenda 11 eleva
ção do custo de vida nos últimos anos. 

Descendo ao exame de cad:\ item. 
verincamos que o aumento foi pnr
ticul.nrmcnte forte em relação il com
bustível {!ridice 442) vestuário C30S). 
móveis <282) e allmentação (254). 
Pouca elevação experimentaram a ha-

' bitação <em virtude do congelamento 
ãe aluguéis) e os transportes t índice 

. 116). . 
· · .-uém das duas estatísticas re!f'ri
das, o Ministério do Trabalho se ocupa 
com a. determinação do custo •i e ali
mentação, que, hoje em dia, repre
senta cêrca de 60% das cles)ll~sas to-

t~is de uma família, seg~mclo afir
má o encarregado dês te ~ctol'. 

E, além disso, e sabido qt~t·. até 
certo ponto, o bem~(· St;t~· econômico 
de um~~ fumília pode sH medido pda. 
relação entre a desper,n. de alimenta
çfio c a despesa to ta 1. 

l::legundo tal estatística. o cu .. ~to de 
alimente.ção no Dü:trito Feder~l e Sáo. 
Paulo é o triplo do de l 935 . O me.s
mo ccorre, aproximadam-ente, para 
as demais cidades . 

AS CAUSAS 

,'\ U:I DA Ol'I:':RTJ\ E P:t~CUf:A 

Não tendo a produção se cleva.cto.em 
proporc;óes sensiveis, diminuine!o mes
mo ern alguns Sf~tore.s . e sem o au
:<ílio supletivo das importnçóes, lod•.ls 
êstes fatores agra•.;n.dos pc~o awr.f-n
to vegetativo da população, o !tmõme
no da prccu:·~~ exceàendo a of~rta te
lia que determinar a a!ta (le preços. 
:Mas não é só. Como o ;wvo br::t~!
leil'o pcssui um padrão bc-lixo r.!C v'. da, 
todo o ano o consum0 tcndt: a t!.U
mentar vegetativamentc. ê'.ste !-la
drão decorria, também, e em s:ran<.!~ 
parte, dcs baixos !':~lários, dos lurros 
rcdt!zi<.lcs, das diticuldades a:or.ctá
rlas. Esta situaçáo alterou-se c grcn
der. massas aumer.tarnm o poct~r ftrp:i
~itivo, o que nos ieva à s~unda causu. 

A INFLAÇ-~0 MO~ETARIA F OS 
SALÁRIOS 

o aumento descompassado d() meio 
~irculante impulsionou vcrtic"lmente 
os preço~ no mel't::ldo int~rno. tT:-ua 
quantidade 20 de moeda. almc.1ava ad
quirir 10 de produtos e assim t:ada 
qual oferecia mais para. ob~r a pre
ferência. A estatística junta, ·ia di
minuição do valor aquisitivo da moe
da, que de 29 em 1940 0913-lOC'n c=.h1 
D?..ra 16 em 1945, o demostra. 

Os salários tiveram de ser elevados 
para compensar a transferência ou 
:l.Ull1ento do pcder aqtUsitivo, eretun
(}ot; em bóo. pa.rtc pela ínfleçâo, dcs 
que vivem de rendas fixas pnra os 
que au!crem lucros, dando origP.m ao 
conhecido circulo vicioso: maiores S:l
hirios, preços mais altos: cu.st'J de 
vide. eleva~o. necessidade de na v o ~ u, 
mento de ·salários, repetindo c c.iclo. 

A clo.sse· média foi duramen~ atin
gida por essa d1minuição progTe!lsiva 
ào poder r..quistttvo da. mc\;d&., poi'5, 
como acentua Kemmerer, "a t::la.sse 
n1édia, que trabalha árduamente e 
economtza para eàucar os fflllO': c for-
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mar uma re!:>c:rva pnra os dias de doc.:n
~a c velhi·::c. vé~se em situaç:io de
!:i~perad~ nú!.) lJet·iodos de infla\~ l). 

o custo da vida E:leva·!:ie c!egp~·ot~or
cionalr,lcnte às :suas reudas; ;;.s ecu
nomias .:,e t:Vaporam; o trüb&ll'o ~r
auo a economia, a independéucl•\ 
mostram-se falsos deuses. :Em tais 
condiçoc.s, a classe média e t~·;;qücn
temente dominaàa por um sentilncn· 
to de Jnutilidndc e de desespero.'' 

Quanto ao!> trabalhadores d{1 indús
trla. os rurais e os ernprE:gados 1o co

l!"<{!rci.o, os estudos sõbre salários em 
COP.l}1arac;ão cum o custo de vida, !:io 
incomp1et.us e ruuimentare:-;. Em d i · 
vt:rs~s ch.l.sse:s. principall'ncntc: os ope
.rárlc!i CS!Je<!!Uil::ado.s, ü aumente de ;;;a 
ltiric~ 1oi maivr que o do cust.o de •;i
.Qa <t.:.vr exemplo, em S. Paulo. ser:·u
lheiros. fuJ"li!en·cs mecânicos, e:st~ml1ei
! 'OS, fundidore:;, etc .. etc . J ; em outras 
ioi rr.cllOl'. No nspecto gen:\l, manifes
tou-se a wnd~nc!~ i!lert!nte aos ue:· i<.~
doo de inflação, d~ maiores ga;to!i c 
mer.ore.<; e-.:onomias. A;sun, um maior 

poder aqu!si~h·o, oriundo ctos que mab 
~ani.ln\'<tm e cios que não dcsrjavaw 
cconomiz~: . • wareceu no mercat.to. de
terminando novos impulsos à il.lt:l. dus 
pre(;(.j!). 

A DE~HONESTIDADE 

Em todos os rJOVos c em tõdas as 
<:l$~Ses cct!:-..:istt-ni pessoas de sentimen
tos morai:; di!~rentes. Nlto é pa.ra cs
t r S.l1har e sim IHtr~ lamenta!· que il:
.Uividu~. n.p:·c,;·eit•·tndo-se de um am· 
bientl! p1·cpicio, tenlu:1m ma.nobrado 
r.\ tienudo de ~çarnl:Jarcam.::ntos, câm
bios negi.'!J3. n t~nções e explora~ões. 
.Estes a uusús ::,ü.o res!)onsávds pela al
ta é.o cu!'.to àe vida em vários seto
res e múltip!as t:c::l.sióe:;. 

OS H.EMf;DIOS 

Para .çom1)ensar. no possível, os efei~ 
to~ cio dese-quilíbrio ~ntr~ a oferta e 
.a r>r~X:ur•'. recomenda-se: 

a> fecillt.nr .a b11portação, quando 
· !ôr po~3in~l. e nas quantidad-es prees

tuctadas . tie }''lrodutos em falt!l, ou 
ct:jos preços intern::Js :;ejam excessi
vc.s: 

l)) impedir a rxportação, temporà.
l'iamente. de:; artlgos em escassez ou 
sujeito!> i especulação no merca..ctc in· 
temo, p~·ev·enictos, porém, 05 efeitos 
remotos sôbre a e<:onomi!l. nadonJl,l, e 
atendido:-. os dev~res de ssststência 

. QUe 110s in.curnbem par.1 con\ os povos 

em cond·içées ci-= mais severo sofrimen
to: 

C) estinn:l:'.!' o aumento da produ
ção na<:ion~:. ! , dentro de um criteriu 
seletivo; 

d > !imitar. nos casos necessários, o 
c.:>nsumo, t:!-HUC1ados t.ócni<:amente os 
proces54)s eficientes para o noSS<; meio; 

e> camlJ~nha r,ela. rnoderac;ãu cto3 
lté.bítos dt; Iuxu. conforto ~ necessida
a.es convencionais, ent"'" as populaçõc;; 
urbana~ ; 

f' contróle <!.o~ preços, wna vez que 
nõ.o se limite aos artigos essencia.is; 

g > esfórço d-e padronização e . on::t :: 
necessário, de Umítaçéo dos Upos de 
pro<lu~~ão d urantc o perido agudo. 

Pa1·a combater a tnna.cão h10I\E'ti
r1a, os ~médios estão ex~lana:ios n~ 
p.a!'ve ar~n::r!Or df.3te reiatório . .f'in~d 
mente. p3.r::t enfrentar as .r..rret,rulad
C.ades e t!e.:;hunf!Hida.d€~. recomend~l
sc: 

Ct.> l>cnas, as mais sevt:ras. inclusi
ve ca~sa.~:io d o direito c:.iE: n{gccb!'. 
aos intratores; 

b) marc:1Ç'fio dos pr-e-ços de orig~m 
nos produtos que o fX!.rmitirem; 
~J criação de postos C: . C.istribuição 

d~ ~rt:>.:3 m~rc1\.dorlas nas zona..c; po
pulosas !na i.s nece~sitadas; 

dJ t'iscalizaç2.o e!ici~n~ dos preços . 
QWtnto ac.. problema das gr~ves jun

tamos o put-Cél' do ilustre deputado 
Abelardo Mata contendo sugestÕ€s 
q tte deveriio s-er devidamente di~uti
dlw e e.p•·ecia das t:m épr'..c.a. oportuna , 

Muitc. sofreu o puvo brasileiro com 
as dificuldades que últinlamentc ~ 
acentu;a.rum . A guerra desorganizou o 
mund<J ~o B rasll foi também atingido. 
Sente-s!'. ent'T·~tanto, que a r~upe
ração se proccs.sa . 

As próxl.lnas colheik-:ts mundiais se 
anunciam promissores e os pai:;es !n ~ 
dustriais reorb>tlnizsm a produção ci
vil. Ac=·editamo~ que os dias pior~s 
estão p!issanào e qne n t:R.n<l-êncta c-e 
1947 em diante ê para maio~·es espe
ranças cle vi<ia melhor. 

Como relztot· geral. cumpre-m~ 
acentuar o t rabalhe E:!kiente. dedi
cado e competente que todos os com
ponentes da Comissão de Investigação 
Económka e S<Jclnl realizaram sob a 
magní!ica presidénci:l d<J Sensdú: Al
fredo N-!:!ves e que estão evidencudos 
em relatórios brilhantes e coleta de 
dados prt:do$úS. O corpo de t&:nicos 
que coligiu as informações e estatis
tica.s rncr~ o elogio da Com..iS~São pelo. 
competência revelada e dedicação. O 
rela-tório geral. acompanhado de do
cumentos prcpn .. ra<ios pela coo.pera
çáo 1ntcligentie da As..'\istêncls. Técni-
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c.1 à Comls:;ão. é c1u d·é':.<:rição si:l
tédce. rio p:J.nc.:·::ml:l :;~·!· .... l. A Assem
bléia àos S:t. . n~pl'I:S·:'!iit;tn~s. na :-ua 
ni~a s~b~doria. !'a ~:á tl):r .:.r as de
cisões qu!.' consult~m os l !H~:·êss~s do 
povo brasHe! : o . 

REQUtRl"'!E'!'tTO 

Co:tsiderando que os t rabalhos da 
.~s.sembiéia Consti~uintc receberam 
' 'a!iosa e dedicada. C{l~:?..bo:-acão dos 
jcrnalls~as crcdencíadcs junto· à mes
m3, quer na divulgação elos debs.·tes, 
quer na c4·itica e!evad3. 2.q:1êle.s tra
ba~.hos ; 

Cons!dera:tdo que. grz.çn :; a êssf: 
:1l~o espí:·tto de coo;>eraçãv pôde o 
::>ovo brasileiro ac:o~pan'nnr passo a 
;>asso a elaboração da Cons:ituiçáo; 

Considerando que. cc:no os rcpre
~enta!1te .; do> ór~ão~ C:e imprensa 
tamb~m p::esta:-a.m er-.:: a mesma e;o
le.bo•·ação c!edicada c ,;al!osa os reda
tores das agências telegráficas e os 
cas emissoras de radiofonia ; 
Requeremc~ que se co-:1signe na. ata 

um voto de louvor e de agradecimen
to aos jornalis~as credenciados junto 
à. Assembléia ConsW.u!'!'lt e. 

Sala dns Sessões, 10 oe .setcm.bro de 
194S. -- Segaàas Viana. -- Gurgcl 
d.o Amaral. - Barreto Pinto . -- Pe· 
droso Júnior. - · Lino .i1!achado. -
Plir..io Barreto. - Antônio Silva. ·
Ber..icío Fontcnele. - Ezequiel Men
des. - Hugo Borghi. - Publique-se. 

O SR. PRESIDENTE -Está finda 
s. leitura do expedien-te. • 

O SR. NEREU RAMOS - Sr. 
Pres!dcr.te, peço a paiavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Rcprcsentan~e . 

O SR. NEREU RAMOS ( • ) -Sr. 
Presidente. há dias o nobre Repre
~ntante Sr. Café Fí!ho fez referên
Cia!. à promoção do Sr. Ge:1cral A l
cio Sou-to, referências essas que não 
,podem !tear em nosso.s Anais sem 
uma explicação completa. 

O Sr . Ge:1eral A leio Souto é ofldal 
conhecido de todo o Brasn. · O Pre
sidente da. Repú'olica. promovendo-o, 
praticou ato de absoluta justiça. 
Nã.o infringiu dispositivo legn1 o.lgum, 
tão pou-co, criou lugar especial pa.ra 
p~miâ.-lo. · 

. (•)· Não foi revisto pelo orador. 

Quero deix:'!.r, !1os Ana.; s, a c:.:·:a 
que a rc.socl :o re-cebi c.lú:;~e ilm:t r<: 
General: · 

" Rio ó.c J anei :o, 9 de st:em 'oro 
de 1946. 

P1·ezado amigo, 

Se!la.dor Nercu Ramos. 

Tendo o De;:Jutado Café F Hho 
declarado. j)e!a trlbu:1a da A;:; 
sembléin. Co::1stltu it:te, :rue o !103-
so Pre~tdcnte havia c1·iacto \:ma 
vaga inút11 de Gcncr ... l para pro
mover o Chefe de sua Casa Mi· 
litar, cscla::cço ao nobre a;mi··tO. 
para os fins que .fu!gar convcn: 
entes e n2. defesa cos a~c.:; sem
pre ?O:iderados c r<.;ves~ido·~ cii> 
maior rigor e irrestrita morali
dade do Gene:-al Dut.rs. qt:c 3s 
decln.rà~ões elo ilus! r e DeT)utnclr, 
foram certamente baseactit.s em 
informações fa!sn.s ou 1e'Jiana~. 
pols minha prom<J:;ao teve lugar 
~:n virtude ce vo.ga a.!:>e;to. ':'lO 
GUadro de Ofic ial<:; Generais C] ,) 
Exército com a rlesi~!laçáo dO Ge
neral Salvador César Obino par<'L 
o alto pó~to de Chefe do Est o.óo 
Maior Geral. 

A criação do Es:ndo Maior Ge
ral, cuj a impcrtân.ci::L para as !ór
cas t1.rmadn.s só um leigo mal 1:1-
t.encionado ou um cego noderi 
negar, da:a de l de a·b:il d·o cor
re:lte ano. Decreto· lei n. o 9 . 107 
<letra b, do art. 3 .~.~ ). O ~reto
lei n. 0 9 . 266. de 20 de maio de 
1946. est::Lbe!eceu em sua letra a. 
do§ 1. 0 • do art. 1. ·' . que o qua 
dro de Genern.i.; de Divisão ~cria 
acr~ido de um. quando a Che
fia do Estado Maior Oe:al fcs5e 
atrtbaída. a um Gcners\l de Divi
são. A re-cente nomeAção do G~"!
neral Obi!lo par?. o alto cargo dr 
Chefe do Estado Matot· Ger~ t 
abriu, portantu. uma vn.ga de G~~ 
neral de Divisão por legislação 
bem a!ltcr\or à definição das atri
buições dêsse importante 6:-gáo 
!Decreto-lei n. 0 9 .520, de 25 d e 
julllo de 1946). Não têm, po1s, 
ca.blmento as declarações do ilus
tre Deputado. 

Com a maior estima e constde
raçáo, subscrevo-me, de V . Ex.". 
amigo e admirador, - General 

· A.ldo Souto. " 

Deixo, asslm, consignada nos Anais 
dn. A&sem.bléia. a elucidaç!o })erfeit a 
do a.to de justiça e merecimento que 
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promoveu o Sr. Aldo Souto. (Pa!
ma.s.) 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. 
Pr€.\.Sidente , r>::ço a palavr a, t>ela o:
dem. 

O SR. PR!ESIDE:-:ITE - Tem e 
13alav:a o nob:-e R::i.;re~e-:.1 tante. 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. 
Pr<~siàente, poucos temas nest:J. Casa 
têm merecido t::.!1t·:> atenção do ;'~le
nár!o como o da pe-cuária . A ést.~ 
.respeHo .recebi dD ilustre eco:1omista, 
o e:1genheiro pa r.rido, Rocirlgo Du
que Estrada, a .::ana que tenho e:n 
mãos -e qu.e· vou ic:, na qual S . S. -
vivo e lúcido ooment.aaor q:.l{: e dos 
oroblemas da. nossa f.Co:1omia. - tra.
Ça. uma análi~c vigo:-o:.:a da sit::ação 
da pêcuária b~ asile!ra . das cJ:-15~-

. oüé.ndas fur.estas u~ retração do 
Úédito, ou me!hur, da inopbaàa e 
~urpre-e;nd·e::'lte Jt!lh<·lo d~ c:édi to t'!!l 
s.!!~r tão !mp~n~;. :Hé d~ fortuna vú
bi.1c3., como é o :'! a pecuiria . Esp-e
ro que a AssembtHa, ai)ás leitura. 
mais cuidadosa r.os .. Anais'', p.ossa 
a-quilatar da. im;;o:·tãncln da contri
buição Q~le sôb:·~ o ass,~nt.o traz o 
!lustrt missivista. 

Sr. Presi-d·entc, t.rat::mdo-t e d·~ ma
téria. -examinada per e~~edalista de 
:e<:Jnh-edd{) valo:·. peço a V. Ex.o. 
haja por bem encaminh:n a r-e!erl
cta carta. depois de publicada, à Co
missão de Am?a! o e Assistência à 
P-ecuária Na..c!onal. 

A ce.rta a que me refiro, é do se
guinte ~or: 

"Prezado Depdado Nestcr 
Duarte. . 

Que o meu amigo de~ul?e tão 
longa e t.alvé'z 1ncisiva carta, d!
tada pelas aflições do.s pecuaris
tas, envolvidos por gravissln1a 
cr~~. qu~ e.rrastou à p€nuria. o 
setor ecmJõm!co, a·bran.gendo a 
m~ior parte ct~ no~a população 
e implanttU100 o desàal1mo nos 
campos. vales -c serras . 

E' de cn~:·tstecer o que ob.ser
vet em minha última estada em 
G..1tás c Minas. 

Os pecuaristas que se dedica
vam al)enas 1\0 gado de corte, vi
ram-se em ·.iificuldades e entre
~ues à.s mz.1~ 0bras dos fríZQrificos 
tnte!'nnclonalS Aqttéle-s que de
sejaram coo;)e.:ar com o ·oovê::
no ou aue roram atraidos pelas 
normas de tinandam~ntN estabe
lecida.s pelo Banco do Bra~H pa
ra a mel!h9ria do nosso reba.::lbo, 
é.sses, então, f.()ram empurrados 

pa;a os b~açcs cia ruina. Por ~o
nom!a d-esr>edem seuE e.mpr.ega
dos. O gado voita a &eT criado a 
lar.za, ist.o é , sem cuida.d·::l e se-m 
trato. Ato1mcntados pelos Bs.n
co·5, transferi:-arn-se para as ci
dades, ai:n.nêonnnd-o os seus ~f<~ 
zer-e.s rurais. 

Ei.:. como e por qu~ s-e p!oce.:: ~n. 

·o êxodo rural e a~ I>OPUhçõc:~ 
pref-frem aco~ovcla r-se nas cid :> 
cies. E' a m!séria que as tu.n~t!, 
con1 mai·3 vigor que todos o.s tH~·a 
tivcs u:-banos . 

No caso p:?.rticular da pecui
ria, não foi ap.enas a moditi:::a
ção das nonnas d-e !ir.anciamen~ 
to e:1tão vieorantes: não foi ape
nas a com!)let!l. retração do cré
dito que ncs criaram dificuldades 
intransponíveis . Também soín
m·os a. mais L1justa. inglória <! 1:1-
ddicsa camtJanha de difamt:çã.o 
per parte do atual Pres1dente d:i 
Ban-co do .1:asil, que!· dando pu
blicidade cls.ndestina a doeu-me~:.
tos re:;ervados: quer !-al.s-eando, 
em seu Relatorio e em suas a.!'1r
mative.:;, os dados ref~rentes à$ 
aolicações do Banco; quer com 
descortezias !)ti.:'a 2qlll:ies que o 
procuravam. fossem comit-entes 
ou l'cpr-esent;\lltes do povo. 

Sofremos uma compRnha de des
cré<dito, d-e perseguições, coman-• 
dada pelo Sr. Dr. Gullher.ne d-a. 
Sil"eira, que, com suas at1tuldes 
levianas e afirmativt~.s üuponcte
:rá.~;eis, c~egu.iu a. cor.l'pleta para
Uzação dos negocias do gado de 
cria. Ninguém vende . N1ng~m 
comprn. Ai está pot·que os nossos 
compromissos não são satisfei
t<)s: não há negóciú.) . Não há c~n
tiança.. 

Entre as tnultas anrm.a.tivas 
ter~i~rsa.n.tes, diz o Sr. Guilher
me da SUvelra, em Jt;u Relató
l'i<>, 7U~ o crédito p~cuá.rio absor
v-eu 60% das 1zw·ersões dta C~ira 
.Mrrícola, quan:io nc balanço do 
próprloo Banco veriifioa.mos qu~ . 
ê:sses fin~nciamentos corres-pan
dera'ln apenas a 40%, em 1945. 

Refere-se a "Valor~s anormal
meDite ele"'aodos" d<> gl.ld<> in&no, 
porém. o Or. Oudesteu Pires, em 
depoim-ento prestad.o pera.Il"te 3. 
C.omis.sál.> de :n.vcsUgaçáo Eoonó
mica, da .Assembléta. Coustltulnte-, 
d-eclarou que o Banco do Brasil 
financiou 650. 360 ca'oeça.s de gado 
de cria, ou seja 1,5<1/o do rebanho, 
num tots.l de 1. 903 mll contos. 
COU"..o os !manet.amenJtos são tef
tos na base de 80% das avaliAções, 
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terr.JOs a. méldia de CIS 1.7l5,G\l, 
por cabeÇa, .pua as inversõel\ d :1 
Carteira. 

Qntanto n.o gado de cort-e, foram 
fin:an<:iados 2.635.000 cabeças, num 
vaLer total d~ : .809 mil contos, 
eond·e resulta a in'V'ersã.o m~in . 
pc·~ cabeça: de Cr$ 366,00, quantia 
que mal dá para ,dois rolos de 
arame fa:rpsdo, ou q,uc corre.s
poncLe apenas a t1·ês sacos de se.l. 

A ~egc~tança d~ssa.s operações, 
meu caro Nestor DU.Sl'te, podere
:mos f!noontrar em ec:;tudo pano·rã
mk.o dos problemas à a pecuária. 
quer int.er.n,_'l. comQ m~ndialrn~n c~ 
apreci.aooo. 

No -canora ma unliv.ersal, r.;o~ -se 
ccnstânte dimin·uição de 1·eservas 
àe carne, .redução de rebanllos em 
r~Le.ção às potpuLa~óes. 

Em I9ll, o quac!lro <1-oo rebanhos 
d:c tcd-o mundo e1·a o seguinte: 
Con1hllente euro1)eu, 

exclu1da a Rlissia 78.400.000 
Rússia. 1 ncluindo Si-

béria . . . . . . . . . . . .. . 51.600. COO 
Grã-B:e·tanha e lr-

1-!lnda .. . . ... .. . , . . . ll . ~OO.OM 
América do Norte e 

Cent.ral . . . . . . . . . . . . 74.100 .000 
América do Sul . . . . 80.600.0W 
Asi:a, exclldàa ~ SNJé-

ria . .. . .... ....... . . 149.1CO. OM 
()ceânia .. ..... .. .... 14.000.000 

A qu~.e totalida-de do rebanl"o 
-ashít.ico vive nas Ind!as, otl'de \l.5 
tabus não permitem ~prov.eita
mento econômioo. Era, assim, um 
total de 4=82 .900.000 cabeças. e as 
alltf.Iaçõe.s de entã.o para cá vêm 
a.gra\'3-ndo a J~raporção cc·m o 
aumento dcts popul-a~ões . 

Entre os a ·n,os de 1911 e 1S39, o 
awnento c.cs rebanhos eur<~toeus 
r-ai apenas de 11%, que se an·ulou 
em 1~. quando já apresentava 
a cfuninwçã.o de 20%, açavsoo 
~itdleràvelmente r.os três úti
nws anos de guerra. 

Os Es~oo Uni'tlos. que vinham 
man tencLo mais ou menos está. v e 1 
o llll:mer.o d.e ~ milhões de ca 'be
-c;as n.estes últimos 50 anos, até 
1939, consegulra.m, entretanto, du
r.anbe a gue·rra., aumentar êss.e to
tnl para 85 mi1bã-es, em 1945. 
Não obstante ê<'..~Se aefléscimo, são 
nulas su_as disponibilidacres para 
e~rtnçao, pois a. curva da. po
pulação, e conseqüente ele\'açã.o 
d~ consumo, vai em escala bem 
JXU~.Lor . 

A Argentina tarn\:ém apresent:l. 
o mesmo() aspecto. S.eus rebanhos 
não oterecem a p.reci.á.vel aument(} 
sen·do que r~c.s últimos anos teve 
aLgtml dedíni<>. suas disponibih
daJd~.s d-e c.a.rne pa t'a C:xportaçã.o 
também sã{) me~IJ()r€s. Du·rante !l 
guerra, .apesar l..as grandes so·li
c~tações, á eXJporta.ção P.rgentina 
de <'·arne osciton .ntrc 6ao .coo t.o 
n-eklMs, em 1939. c 573 .000 t.on~ 
la·das, em 19;2. C.()nstat:Imos que 
suas exportaçõe5 estã-o em àeclí
nJ.o. pois foram de 9/JO rnll ton~la.
d:as em 1941, o que sign1ficg, um 
C.>t"'Crésctmo de 56~:~ para a.s atua.is. 
~sse3 números mos.tram um!t 

notáv-el ot)OrtUJnictade ~a·ra o Bra
sil, detent.or de um d<>s !naiore~ 
rebar.:bos oo•:i!l·'JS do mundo, para 
o comérdo de c a rP·es. Pvrém, 
muitas sã-o as ... Ahculdade-s intar
nas a v-ence!·. ~ nós as strpeJ.:are
mcs, desde que os veslniC·~ não 
pertL~rbem o r,·05!).() labor. 

A n<)s~a I>rod l~ção de carn-e ane.:~. 
pela ca~3. da.') 7C.O .OOC toneladas, 
quando, segundo os cálculo.:> do 
Depu1ta'Cio A~c-stinh:'> Morlltelro, no
tável conhecedcr do assunto, ne
cessitamos, para atender a um:. 
dieta razoávt'l, de dois mllhõt>:; 
cento e cinqüenta mil toneladas 
de carnes, em ge:-al. 

Os Est~dos Unidos . com um r .: 
banho de 66 milhões de ca.bE:ça::. 
em 1939, conseguiram 3.175.98:3 
tonelac!gs de c:~.rne. O Brasil , :1.1 
mesma data. co:n 40 milhões li:• 
cabeças, apenas apurou 700 inil 
toneladas de c:..rne. Is~o sign:nc~l 
a grande in!ertcriclndc dos n::l3S\) ;, 
bovinos e também ú seu mau UPl''i
veitamento. 

Qunnto à mã qualidade do no-s
so rebanho, fato por todos nó~·. 
conhecido, deve-::.e à imensa par
cela de gado curraleit(), que n r:>:; 
di apenas 90 a 110 quilos de c ar
caça, quando os mestiços ele zebú 
proporcionam 190 a 220 quflo.t;. 
Seremos forçados a caminhar parn, 
a mestiçagere com u zebú, que ; 
por sua rustictcta.de, sua precoci
dade e pêso, ê o únlco pereurso 
viável para a melhoria do nos~o 
rebanho, dando mats pêso e maior 
aproveitamento . 

E era ·15.:io que vinhamos pratl
candu qua...>'ldo o Oovêrno 1ntem
pestlvamente nos presenteia com 
um Senhor Guilherme da. Silvei
ra, o honiem que liquidou os !a· 
zendeiros paulistas em 1930, quan
do forçou a quebra dos merca
dos de café, e, em seu Relatório 
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- então, corro a~ora, d~ P!·e
sidente do Banco do Brasil - afir
mava que •· a ba!:ra ele preços favo
rece a exportação do nosso caj(;. 
e tnl acontecim~ntl) representu 
f ater muito auspzcfoso para o ,tu
turo da situação d.o país." QPe 
nos responda o Sr. Washin~ton 
Luiz, e o próprio General Dutra. 
qual foi a situação auspiciosa que 
o fuLuro no~ prêsenteou: ti v.;· 
mos uma revolução . 

O Dr . JcJsé Maria. Whi\.akcr , em 
seu Relatórlo sôb:·c a sua gestão 
como Ministro da Fazenda e:n 
1931. escreveu que as operaçõe.'> 
cambiais do Banco do Brasil , en: 
1920, tinham alcançado a insânia. 
Era pr~siucnte do Bancó do Bn
sil o Dr. Guilherme da Silvelr:..t. 
Decorreram Qtlir.ze anos. A p:l
lavra ~nsãnia, ernpregagda p~!·J 
D!;. José Marta Whltaker, Pvdr; 
e deve ser l'er.o!·ctada. 
Guinda-::;e à gerência de ncss8. 
economia, com poderes ditatoria:!\, 
o maio1· beneficiário da int!~
çã.o. Basttt unalizarmos os balan
ços da C0mpanh!a Progresso In
dustrial do Brasil, a conhecidn 

, Fábrica Bangu, cuja Diretoria é 
composta l:'.?enas pelo Dr. Gu~
lherme, seus dois filhos e seu gen
ro, p:1.ra verificarmos n:ío apena~ 
Iuc:-os extraorcUnár!os. porém, lu
cros agressivos à econon1ia popu
lar qua êles vêm auferindo nest~s 
últimos anos de sofrimento mun
dial . 

Em ja!1eiro de 1942 seu capittt! 
era de apenas 9. 000 contos e ti
nha 'Um Pa5Sivo. em debêntur es , 
de outros 9.000 contos. Daquela 
data para cá., os dcbentures foram 
pagas, o capital foi au..-nentado 
para 40.500 contos e os fun1o.~ de 
1·escrva, s-egundo o último balanço 
-publicado, estão nas altur as dos 
136.000 oontos . Somadas essas 
clfrn.s com as de dividendos e bô
nus. constatamos, alannad5ssimos, 
que o Dr. Guilherme da Silveira, 
Presidente do Banco do Brn.sl!. 
gg.nhou mais de 200. 000 contos em . 
cinco ,,nos, com um capital in\
eia\ de apenas 9.000 contos! ... 
Silo juro"J de 500% a.o ano . 

Ninguém. r..:> Brasil. carregou 
tanto a mão na marcação dos 
})reços de suas mercadorias, na 
clcvc..ção dos preços dos te-cidos qu~ 
cobrem a nudez de um povo en
vergonhnc!c 110r tam:\nha deshu
manldade. 

E, em seu último ne!atórlo. com:) 
Presidente do Buneo do Brasü. 
lemos o seguinte trech:>: "Quan
do a moléstia (in nação) começ~. 
o públlco .só v& a alttl dos preço:~ 
e, . ~ ~· i~o, r~!;pons::t\.llHza. cs ne
~ociantes e industrbis, quü, en
tretanto, nenhun·,~l culpü tem" . 

Atualmente, como P1·é~ictentc d;: 
Banco do Brasil. qun.l vem !-:end··· 
n conduta dt=:;sc veH1o bagageiro 
do ,;General Café" ? ~ fácil con
cluirmos: com a compressão dos 
créditos à produção. cop1 a c~m
P&J.nha elo de~emprcgo nas cida-

. d~s. dizendo que a5sim estan~o:ará 
o êxodo nm1l, o qne êle reatinen
te objetiva é a 4uebm dos V!llo
res, é aumentar n poder de aq~li
sição dos milhóêr, qut:; acu!nu1nu. 
abusivam::ntt:, ~~!;undo as leis do 
nosso país. f::le tornu I! o dinhel::\l 
a mais c~ra das 1:0.ssas m~rc~do
ria.s, para, nas mn.r..rguras alheia='>. 
adqnirir ben:; e patrimônio.:; er
guidos com suur e sacrt!icios. E::~~c 
é o caminho que interessa ao.-:. 
magnatas, embora êles joguen1 
uma. car~ada :!rtiscacht. 
Outro, sei·á o do a.mnr.nto de pro
dução, principalmente ctc genf~
ros alimentícios peh> auxilio d i
reto, amplo e honesto aos q1lc 
t.êm atividades rur~!s. Será mr:
lh.orar as condições de traun
lho nCJs campos, pn;porciona.ll
do recursos n longo c curto prazo, 
que multipliquem as uttlicl:!.des e 
resta.bcleçam ü nível de cc:·.~m
brio entre a pt·odução e n mss.:w. 
de papel moeda. 

O Brasil ú dos poucos p::d~es 
com m!\icr volume de por.nlação 
rural que urbana. Isso furt.alect'! 
minha convü:1;ão de qu~. nem 
mesmo com u "ternp&utica de 
miséria.", prega. da pelos teóricos 
do hipel'-emprego, faremo~ voltar 
aos campos ns correntes que !u
glr:::u ele .su::cs diticulrt='ldes, de 
seus percalços. 
Base~r o aumento d~ prodm;áo 

agl'icola no problemático !.etôrno 
dos tangido::; pela miséri~. f: pue
rilhlade, ou maqulavell:smo de 
quem t.em out1os planos. N!in há 
exemplo. na I!h>tórin, d~ retõrno 
aos campos da~ correntes que dê~e 
fugiram . 

Necessit~mns. sim, descnvolv~r 
a · praduc;fio em outr~::; b.<>.se~. subs
iit.uindo as ruç~\.S e ns t'!lX:ld:ls . 
pelo. culturn intensiva. '~~cnica e 

mecanizada. .. Faz-se mister o au-
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xD.io ofic!al, precisamente o qu€' a 
política do S1·. Guilherme do. Sil
veira ne;;:t. 

Eis pc!·quc s~mpr!:! lhe ~!irm!:!i 
CJllC não bast~war.1 as mcciidrt~ plei
teadas pel<J. Esquerda Democráti
ca. como ago:-r:a. :!.'epito exig·ir com
plfmento o último decreto Fede
ral. dandv mcratória nos oecua-
l'iStFts. · 

Sem cond!çõc.:. de ambic:1te fa
voré.\•cis. s~m um clim~ de abso
luta confiança, para us~r expr~s
são tão oportuna. ::6 prot~Jiatór!as 
serão a.s rr.edidas oue se :-nccde
n:r.1. Clima de confla.."'lc;a nece!-1-
~itamos nós, df.5 atividades rur:~is, 
principalmente os pccunrist~s. 
Precárias serão t.õdas as medidas 
!JUC não nos libertem do in.1usto 
C.:l!:Ugo quP. {; o Sr. Dr. GuiJhn
!nr. dn. Silve!ta na P~·csiriêndn. do 
nunco do B:-:-::-.:1. -- Rcd:·ic1n Du.
c:u~: Estradl:.·' 

Era o qnc tinhn c. di?.;r lll!uito 
bc1a ; mu!to ocm.1 

O SR. PEDROSO JUNIOR - Sc
J.1hc::.· Pr~sirtentc, peço a palrtvra, pela 
c,rdcm. 

O SR. PR.ESIDE:'iTE - Tem a P"-l
l~vra o nubre Hcpresenta!ltt.:. 

O SR. PED.P..OSO JUNIOR ("') -
S:. Prrsichmte, ouero Encaminha!.· it 
MC'S:t rt"ép .. tcr1mc:1to assim c·::nsubs

tâ:-lciado: 

Rcque!ro Clt:c a digna Mesa da 
1'\~~C:l'Ibif.ill.. cfic!~ · ~o Sr . Prrsi-
ctcntc da F:.~pública, <it>.ndo-lhe 

conhecimento de ot:c esta Assem
bléia já votou a énrta Iv!a~na da 
Nacão, que será pro:lll'lgada den
tro à~ breve:; dias, e, em canse- · 
Qtiência, pedindo a S. Ex.a que 
os decretos-Jci.s dejxem 6·: ser e:oc
pe-didqs, a Partir de agora. r('S
peitando-se, assim, a soberania \~
f;islatira desta AsE:Embléin. 

Fundamentando o rrque-l'!mento, 
êr.vo dizer que \'imos nc-ndo ~·urprE:
cndidos pela fábrica de decl·er;cs-lets. 
mesmo agora. âepols c!e votadn a 
Carta Co:lstltt.:ctonlil. Aillda bl')je. o 
Sr. Presidente da República. 9.sstnou 
decreto modii'ieando n organização da 
.!ust.iça do Trabalho e criand~ luan
res. sem embargo de hn ver e!5t.a As
sembléia se p-:-eocu!)ado, a íundo, com 
a futura orennizr.ção da JustJça elo 
Trabalho. 

t .. > Não roi rc\·ir,to pelo o::~dor. 

M~lhor se :l!lda!·!::t :::gundando a 
competéncb rit's L~ Ca~a ao in\'és de 
aceitar-se a in f luê::1cia elo Ministro do 
Trabalho - pais s6 ass!m poi!so acei
tar ês::e3 deci etas-l.eis. 

O Sr. Presidente da Repúblka de
via esperar ma:s alguns dlas. para 
que esta C~~a. cté:sse o carát.::r d·et'ini
Yo qu~ entendesse à nossa .luHlç:t. t1o 
Trabalho. • 

f:st~ decrtto-1~1. Sr. Presidente, vciu 
ao apagar das luzes, contcmpla~1do 
amigcs intimas . . . 

O Sr. Lino Machaào - A~ora Vossa 
Ex.u ataca. o po:1t.o n!:!vrálgico da ques
tão. 

O SR. PEDROSO JúNIOR- ... E' 
preciso que isto fique c::mstando dos 
anais da Assemb!éja, para Que se pêr
turbe o modus v~l:en.di flór de larc:.n
jcira que se l'tnda n.t!·ibuindo ao Pre
sidente d3. Renúbllca.. P::>is a nlnguém 
mais ~>cs~o <i.t!'ibt:i:- a re~pc:1sab1lid3.dc 
úê::se ato p:~judic:al. .. 

O Sr. Li1lo Uachado - Sr:1ão ao 
Presidente dti. Repúbl!ca ? 

O SR. PEDROSO JUNIOR. -
senf~o ao ?residente d:l. República. com 
f,{ra vcs conseqüências :Jara o trabalho 
nacionn.l. <Muito bem,· muito bem..) 

<Durante o discurso do Senhor 
Pcdroso Jitnicr assume a presi-
dência o S~nlwr Bcrto C01tdé, 
2.0 Vice-Presidente.) 

O SR. ALVES PAi.MA - Sr. Ple
s!dente, peç•J a palavra. pela ordem. 

O SR. PRESlDEN'rE- Tem a pa
lavra !:l nobre Rep::esentante. 

O $R. ALVES PALMA - S:-. Pre
sld~nte, o Desembarg-ador Jo3e Duar
te. que foi Embaixador do Brasil na 
~pública. do EQuador. publicou. no 
••Jornal do B:·asil''. primoroso traba
lho sô-b!·c a "!~reja Católica e o Pro
jeto Co:>stituc! o:1al". Referiu. a f. ao 
magno p!'Oblema social e político que 
agita a Hum:n'lidade. :'leste instante, e 
apontou. de modo seguro e firme, a. 
solução que sua experiênch. e sua. cul
tura sugerem. 

Trata-se de estudo, sob todos os as
pectos. digno de figurar nos anais c:la 
Assembléia Nacional Constltui:1te. por
que t-em íntima conexão com os nos
sos trabalhos Parlament~res. 

E' o que. da t~ •nnia, requeiro a Vos 
sa Ex.3 • (Muito bem..) 

O SR. ADELMAR ROCH.o\ - se
nhor Pres!dent~. peço :\ palavra. pela 
o!·d~m. 

. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra a nobre Representa:1te. 
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O SR. AD'EL~.1:AR ROCH.'\ ( 0
) -

s::. P::t:s! 4e~'lt-!: , 11i t:·ê3 ou qu~t::-o 
tiia.s, um do3 llustrcs Rep:cse:ltall~s 
cesta As.~f·:nblela · traz:a ao conhec .. -
::nmto ds.. Cg:~a ~ t:~~t.o de um tdt:.
~~s..mJ. publicado na imp1·ensa ~o 
]:\:l~!'t.e, com .o qu~l prccurn.vn, adulte
:-s..: passage:n· c!<C? di$CU~sões neste r-e
dnt\1 em p::ovc!to ôo ~ntagonista do 
o:~do: a. que r.1~ r~!i!'o. · · 

E' velh:J e descl~gunte hà.b1t.o poli
ti~o ·· - o l~var-~e ·da Capital à .p~o- . 
,-~nd:l. p:opõs!t.ac!nme:lt·~ deturpadas 
;..~ feiçãv cie lnccn!!:sst\veis intert::ses. 
oco:rtn<:!as noto,lnmcnt~ ba.nrus e 
sem R m~ncr re13erctissão no local dos 

· ~.=ont;;cim~ntc~·. · ·. Mu!t!ls· ·vêz.cs, m·csmo~ 
a deL.U!'L;:açio e capciosa. e s~ pl'oces
~a uos p!'Oprios ES-tadcs. 

.E' o caso. Tl'<l$0 aqui um jol'nal 
o!ido.:o - .. D!.árto do l'iaui" - p~wa 
crJe esta nc~r~ Asst.:nb!éia verifiqu·c 
c jltl&U·~ d!! que ~ztô!o mc:al se co:ls-
t~t~! a g·~:lt~~ da Interve:1to:ia do · 
:n~u Esta-do, pa.:a qu~ a;J:E:de de que 
·e c3.paz êss~ - ·t;ov~l·no . n tra vês . d-:: .sua 
i:np::-cnsn. ·na triste e c:l-csclac!ora ra~e 

· <;~ ()~Ul)açáo pc: que passa minha in-
f~l::<:i r.a.da. t~rra.. · < 

O Sr. Lino ~!achado - Vê v . Ex.a 
··C!U·<! o. · ·lnf.;:-licidad-e ··é · das margei:ls 
tic Péll'n~üba; po1:que o Maranhão não 
c:.st.:.\ . em sitt~Rçào melhor .qu·e o Ptnm. 

O SR . . ADEL~IAR ROCHA - · São 
cs:.a=1cs · i:mãcs· ·~m· · so!rilne.nto · 
~in;uém a~r:.<i i~!lora. os pormc·no::-cs 

de latncntávzl nc~r:Jcnte de automóvel 
c·e 9ue fo~ vitima o n-osso colega An
têmo M:_ar.<l Ca~-re1a, quando em com~ 
:;tanhia de cutros· r:·presentant-es Srs.· 
Galeno Pc.rllnhos c L1no Machado. 
~~u~le do P .S.D. c êste do P.n., 
·.·:a.Jsva co:n o.; deputados .Alcêdo 
Cv~\t.lnho e José Crisphn. de rcgre·SSO 
tie ums. visita a uma das sedes do 
P~rtido Comunista, deprc-da.da àti~ 
r~:lt:! os últimos · a-contt:ci-n1ct!t<:IS pro
in-oviio& p.eln <:Rr<'st1a . da viQ.u , ncstn 
·c:!zJitaJ-; · ·· · ··· · · · · ·· · · .. . 

O Sr. tin~ Jiachado - 'nn!'lamos 
~ido con~"dados t>!:los .R.~p:·esent.nnt.es 
t<J. P~rticio · Co::nunista psrn vcrlne~lr 
a .~i~'.laçáo em q tle !lcars.m as ·s<!dt'~ 
ciésse Pa:-t!do da zona · ·11or~ 'l'l""cida· 
ct.e . f'-:~1 n·essa. ocr.sião que o coltga 
A:lt!mlo CO-"!'~Ja t;o!r~u " ncid('ntJ a, 
~U:? V . E.'\:.14 .se refere. 

O Sr. ·Café Filho - Crc5o :p~ rgi;ll
q-.xc:- 'R·:?prese:lt~Ul1i~ do P $ . r> ., 
convlctr..tio pr..!·n O.Qllêlc e~:\m~> . teria 
t..3.rn'c·~m llada n Sl.ta nquie.3·~~~Lc:f.-~ 

O. Sr. I:.irto Mac1uc.do - €3.:(w~unn 
no des.?mJ)ell!lo d~ m1!;sâo :t~~ ~r. :i.C•S 

("' > N!lo ! oi !'cv~sto pelo o;· a êcr .. 

afigura. ligada .-:.o nosso pró:J~ü ntan
dat-o. <Mmto bem . ) 

o Sr.· Caie Filito - Muiw bem. O 
r\!sto e E·Xplo:.-s.çã<:. 

O SR. ADELMAR ROCHA 
Como ~e vê. o. fnmulagem !améllca 
de que nos fala ein e·ntrcvists. o · Qe .. 
nc:-al Góls Montet1·o e . que tllo bem 
~c ajusta · aos que · cercam a lnterven .. 
tor~a do P1a.u1. nada tendo paTa re.p11 ... 
c ar· às .criticas justas e acaloradas. 
:í~itas · âe.sta tribuna, aos st.u5 des:. 
mandos. governánieritàis, pelo ·depu .. 
tado AntOnio MlU'ia Ccrreia., .não se 
peja de explorar a desdita momen .. 
tànea· de ·nosso · companheiro -e publica 
JAO s~u "Diário do Pia. ui". oprobrloso 
artigo cuja. sintese se vê na seguinte 
vistosa. manchete: 

.. Que vergonha para o Plauf: 
Estâ. verificado que o deputadv 

AntOnio Con·etn, conhecido desor- · · 
deh·o neste Estado, seriámente en
volvido nas detordt-ns· provocadas 

· · ·por· bo!chevJstas ·e ·estudantes nes-
. tes últimos dias nas runs do Rio de 
Janeiro, foi colhido em flagrante 
por uma !Orça. de· ca\'ala.r1a, qut! 
dlsp~r~av.a.. os arruucetros, saindo 
da luta muito conttindido e con1 
fratura expost·a numa cis.s pernas". 

o sr. Ga.Zcno Pa.rani:.os - Devo dl~ 
zer a V. El:.a. que eu me encontrava · 
em · companhla. ··do n·obre· Deputar.io 
Antónlo Mo.rla Correia por. ocasião. da 
visita às sedes do Parti-do Comunista. 
E o fiz b11sea<!o no seguinte principio: 
não s.e deve cometer viol~nc~ns, que não 
resolvem n questão. social brasUeb:a.. 
pois o problema não está em quebrar 
mobílis.s. 

0 . SR. ADELMAR ROCHA 
AgradeÇo o nj:nirte de ·v. E:t;•. 

Sl's. Con.SUtuintcs, o jo1'llal que as .. 
s!m pcrversa.men~e ieturpo. as fatos 
contra. um representante do Estado 
nestn. ·Assembléia, · é impresso nns ofi
cinas da ImPt:ensa Oficie.l c como tnl 
nú.o pode fuglr ao seu negregndo des
tino de órgão oficioso, a serviço do 
govêrno .Q.ue: ora ocupa o Pinuf e dos 
seus cola.boro.clonlstns ~ ·tõdos olVi
dados das tradiçOes de 1ndepend~nc1a 
cb nossa gente. · 

. . .9 Sr. Lino Mac1tcdo - A exprcssli\J 
de V. Ex." .é ·perfeita "coln.born.c1o
n1st.a. ..... 

O SR. Anl!lLMAR. ROCHA - N~ 
verdade, Sr • . Presidente, conhecido 
como· é, em · nossa terra, o Dcputad-.1 
Antôn!a Correin .não nece~sita de. de· 
tcsn ... 
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O Sr. Café Filho - Nem perante 
esta Assembiéla., porque nêle reconhe
cem<lS um grande democrata. <Muito 
bem> 

O SR. ADEL..'\1:A."q. ROCHA 
..• que estou antes a fazer para mos
trar a qualidade da gente que ter<:!
mos de enfrentar nas próximas elei
ções e os motivos por que propugnn
mos pela volta do Piaui a um clima 
de segurança e de garantia pa-:-a 
todos. 

Não querú deixar esta tribuna, se
nhor Presidente. sem antes ler à C'a.o)r. 
os térmos de urn despacho recebido 
há. dias e Iirmndo por um dos mni!~ 
r.mlnentes piauienses, ex-sovernador 
do Estado e antigo Senador da Reuú
blica. neste momento Presidente· da 
Corr.íSSi.Lo Executiva da U .D.N, seçcio 
ào Piauí . 

1::ste telegrama esboca, em linll~s 
r:er:Us, o momento político no meu 
Estado. 

"S!tuaç~o gravJ.sslma. Majol' Dn
do intimando udenistas adelirrm 
politica inte:-ventr.rial, prendendo. 
perseguindo; esta usando inqué
rtto incêndios, mesmos processos 
Evilásio, Luis enfe1meiro outl'os 
vftlmns Evihisio. Vitorino já exo
nerado fazendo ante-data nornea
.çõt;s, promoções ilt>~ats. Redato
res Piaui ameacados prisão. es
pan:amcnto. - Euripedes Agui ar". 

E para que se não arg!.la a nos:;:1 
voz de suspeita. teqho aqui, para edi
ficação ela casa. expre.sslt!o documen
to, nu Nota Oficial da Curia D1occ·· 
!;ana de T~resint-l." que bem traduz o 
ctulla.te e a irrever:!nc•.a da linguagem 
do órgão oficial da Interventorla 
Piauicnse: 

"E' de todos conhecida a cam
panha injusta ~ torpe que em lin
guagem soez, indigna por isso de 
qualquer resposta ou explicação, 

· vem movendo contra o Padre Al
berto Santos o "Dlát·io do Piaui'' . 
E ninguém ignora o que a isso 
deu motivo: - c telegrama jtí 
bastante divulgado. do qu~l o 
mesmo "Diário" quis fazer um 
caso 90Htico, aproveitando para 
tuna propaganda partidária con
tro.producente. 

Nesta emergência n Autoridade 
Dioccs."..na de TeresinA. há por 
hem declarar ao público que o 
Põl.dre Alberto Santos continua a 
tnercce:r todo o conc~ito dos seus 
Superiores e dos seus colegas no 
Sacerdócio, todos igualmente fe-
11dos." 

Não set:do d-~ caráter político parti
dário :~ al uc.dd:t l~úta. {;, entretanto, 
p~u·a nós \~~ioz..:a. por isso mesmo que 
o::: ~eus conc::itos co~ncidcm pleua
m~nte- com c.:; no::sos. 

O Sr. Sigejreclo Pacheco - Tcxlú:; 
nós. da bancada p.essedisto. do Pi
auf, lamentamos pto!undgmentc o 
desastre rlf' que fot vitima c colP.~'l. 
Sr. Antôrüo Correia. C!·cmc-s. en~r~
tanto, que o desastre não deve s~r
vir de motivo para exploração '.lOli
tkn. Frizo que o •·otário do Pia11i" 
não é órgão do Parrido que r~pre
~ento ne:;ta Ass::-1-:1tléia. 

O SR. ADELMAR ROCHA - M3'~ 
V. Ex.n não nega que esse p.eri~~l!
co é public:tdo na imprens.l ofit:>lai 
do Estado. 

O Sr. Sigefrect.o Pac1zeco - D~\·e 
pagar a impressão cerne qual-:tt:-:r 
pgrtkuhr. 

O Sf! .• <à..DELMA:n ROCHA - Cir
cul~ sob a di:ed.o de um mcmh~·o 
do P.S .D.. . 

O Sr. Si:Je/redo Pacheco - ~ius 
núo é ól·gãc ào Part!àc, 

O SR. ADELMAll ROCHA ·- Sr!
nhor Prf'sidentc. pelos dcct:mt'ml"cs 
que acabo de lêr poderá agcra ~stn. 
Assernbleia e a Nação julgar da ~tnl
duta dos homens que, para sup-ri
rem a indigência clei·toral dJ seu 
partidv. estP.....o asfhiando o l?iaui c 
criando na minha terra, antes tran
quila e a~olhedol·.l, um ve::.·dadeiro 
inferno de Dante, sob o clarão dús 
in~êndl.o. no festim sádico da in
competência, do despotismo e do des
virtuamer~to dos nossos costume~ po
líticos. \"Muito bem; 1n1.dto bem.) , 

O SR . PRESIDENTE - Tenho ~ó
bre a mesa o ~eguinte reque:im~n
to do Sr. Bt.rreto Pinte: 
R~queit·o que. na nta. seja cons~~

nacio um voto de congrn tulaçõas, ~
la passagem do "Dia d:J. I:nprensa··, 
mantendo-~e a Assembléia, de !.)(~. 
por um minuto, como uma homena
gem aos jornalistas falecidos. da~1-
do-se ciência dêsse voto à Assocl:l
ção Bra~ileira de lmpre11sa. 

Sala das Sessões, 10-9-4-a. -·R ar-
reto Pinto. · 

.O SR. BARRrETO PINTO ( ~·) -
Sr. Presidente. sou nutor do reque
rimento que V. ~.:1 scaba de anu11-
ciar, através do qual solicito se con
signe em ata um voto de congratu-

( ~· ) Não f oi rcvl:::-to pelo orado c. 
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laçõ~- pela pAss:tgem r.o di~ d:>. 1:11 ~ 
prensa. <llluito bem.) 

Em 1808 surgiu no Rjo o Primeiro 
periódico. Eem sabemos o r..:lcvante 
papel que a imprensa brasileira. tem 
tido em nosso progres::H) , ago!'il me~n<'J 
unida em tõrno da As~mbéia Nado
ns.l Constituinte, a~om'J)9.nllando-lhe 
os t:·a~J.1Ihl)s e pre~tigiando-lhe a 
ação. 

Vejo am<.la ci c:::fi~~ 1·em, dia.~\te de 
meus olhos, or, :;randes vultos que 
tanto enobrf-ccram a imprenS~.:L pá
tria, dent.r-e éles E<lmundo Bitt-encourt 

e José Carlos Rodrigue'i, c ev-óco Quir'-
tinn Bocaiuva, o principe, sem t:s
quecer-me, também, das extr&c•rdiná
rias figuras de Alcindo Guanabara, 
Ra11gel Pestana c tantos outros. 

Peço a V. Ex. a, Sr. P!·es!dente, se 
digne juntar ao meu rcqu~rime-n!o a 
mensag-em CJU.e H~roert Mof..t~s. dtgno 
Presjdent.e da A. :a. I .. :-1Irig!u. em 
têrmo..c; vibrantes, a todos os ;o:-nais e 
jornalisL1 ~. de sclld~!·ied.=tde e con!i ~ 
~nça no doe.stino futm·.J d<. Brasil. 
QU::tn~lo l'lOS t!n.C{)1ltram~S a~ VeSIOC
ras da pr(.mmlgar,ão da Cart.<t Con;ti
tudona.l, csnero qa~ a Assembléia, 
por, unnnimida.<ie, a!)rove o voto que 
a-cabo de for:-tmhn. (Jlfuitc hem) . 

(M~lSAGEM A QUE SE REFEnr:: O SR . 
D=PUTh~O UAnRETO PINTO) 

"No "Dh da lmpr~nsa", dia em que 
começou a ci!'c:.ü3r em 1808, o primei
ro perlódico brasileir~. quer a .A..sso
ciação Brasileira de Imprensa levar a 
todos os jornai~. e jornalistas do :Bra
sil a sua vil>!"nntt- mensagem de soli
dariedade e de confiança no futuro. 
As tradicionais comemorações des·te 
dia assumem no ano con-cnte m~ior 
significação, pois ccil1cidem com o 
júbil.o da nacionalidade pela volta do 
país ao regime de legalidadt:! demv
crá.tica. Podemos, com orgulho, pa-o
cl.a.ms.r o Pf'.p.el decisivo desempenha
d() pela ilnprensa. na luta .pela recon
quista das liberdades públicas. Cou
be, na ve1'd2..de, à tri·bWlR jornalística 
o. t.a:'da histórica die .omoer os di
ques re.presad<la'eS da livre Ínanifesta
ção do pensan1ento em s~guida à mis
são, igualmente íundamenta.l, de ori
entar a c.piniáo no de·bate politico 
próprio à. vida d•:m10c:á.tica . Ao cele
brarmos o "Dia da Im}l!'oensa" pO<ie
mos, pois, conside:-ar com u!nnia o 
caminho pe1·ccrndo pelo jo.rna.lismo 
brasileiro nestts àias mem<)ll'áveis da 
~·ida. bra5ileil·a. Ufania que nos dá. es
tímulo e cornge:n para ·~ontinu.~rmos 
na tarefa em!):·ee :l,dida já ag<:ra para 

levar por diante a pacificação eíetl
,.a dos espiritos e a consoUda.ção <!a 
unjc~d.e ele tõrla..s as fôrças r..ac!onais. 
ll. Assodaçõ.o Brasil-eira de Irn9r.ensa 
r:::tfir:na. dest~ fo1·mn. o seu propó
sito de prc.sz-egtl!:-, em estr-!!ita cola.ao
:ração cem a.s demai-s as.s.ociaA;ões da 
c!a=~e jornallst.ic~. a sua missão fun
à<!mental d-e faze:- c'!l lioerdn,de de 
p:?!lS~!!lea·to ~ d-o livre acesso às fon
tes doe i:1.fol'rr..!lçáo u~ dos instru.men
tc:: mafs eflc~~1~tes da consc!!da.ção de
mxrátic:l da vidn públic3. brasileira. 
Muito co:·dblmmte. (as) Herbert 
M:Jses". 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
mete: à Casa o requerimeDJto for
malndo oe!o Sr . Barreto Pinto. em 
hcmenagêm ao dia de. iinJpl'ens::s.. 

Os Senhores, que o aprovam, quei· 
ram levantar-se <Pausa . ) 

Está aprovado. 
Dfant~ áo voto ela Casa. e. em con

sonância, com cs termos do requeri
mento, convido os Srs. Rep!'ll!icntan
tes a se manterem de pé durante um 
minuto. 

<Pausa. Todos os presentes se 
1:-z.a.ntem. dt:: pé durante um minu
to.) 

O SR. JUR...o\NDIR PIRES - Se· 
nhor Presidente, peço a palavra, pa
l'?. a.pl'esentar um requerimento. 

O SR. PRESIDE~""TE - Tem a pa
lavra o nobre Representanta. 

O SR. JUR.ANDIR PIRES ( •) 
Sr . Presidente, a coincidência d!l cele
bracão do dia da Impren:;:a cum a vo
tação da Carta Ma.gna, !az com que 
remeta a V. Ex. o. requerimento no 
sentido de que seja inserto nos Anais 
cia Casa um voto de louvor à atuação 
dos jornalistas credenciados junto à 
A~z.eml:>léia Nacional Constituinte. 

Mencionam-se os nomes dos compo
nentes do Comité da Imprensa c dos 
demais jornalistas credenciados . 

Sr. Pl'·esidentc, realmente o traba
lho que :l. impr·ensa desenvolveu con
tribuindo })1\ra o sucesso dos nossos es
forços é digno d~ nota, prlncipa.lmente 
numa hora em que pro!undas agita
ções perturbavam a serenidade e os 
espfritos e grandes embates de corren
tes antagônicas se chocavam de modo 
brusco trazendo à tona mais a IJaixão 
do que o l.'aciocinio. 

Evid-entemente, os jornalistas ~esem
pe:nhal·am, nesse momento, grande ta-

( o) Não foi revisto pelo orador. 
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r~!a, trac~uz!ndo o desejo de manter 
s.;mpre nl!'o o prestigio da Assembléia, 
-co.!lquista~o ~. cu:;b. do e~fôrço dcs Re
m·~sentantcs do povo c !undaml'Iltado 
1~0 ~dcal que a todos nos move de 
rcln~.e~rar o Bi't:.sU no legitimo regime 
de l!ber~ade. 

A:;sim, Sr. Pre:;identa. p:1sso às 
mf•cs de V. E:.:. a. J requerimento c peçó 
sôbl'C êle cohsulttlr a. Casa. 1 .Muito 
bem,· muito bem..> 

O SR. PRESlDENTE -- Vou :ml>
~eter à consideração da. Casa o re
querimento que · · scaba . uc chegal·- . u: 
tncsn. de autoria do Sr. Jtlrn.nrUr 
Pin~s. 

o requ?.:-lmc:lto ~:;tâ. redigido nos c;~:
guinte:s t~rmos: 
E~m.0 Sr. Pr~sjdente da A.ssembléln. 

Nacional Co:tstituinte .:..Rcqueil·o a 
V. E:.;:.:-. que, consult-~mc.!o n. Casa. man
de lnse!'!l' nos ~mais da Constltu1nt~ 
um v~to .de . .louvor ~.os rep:-esentnn
tes • cía imprcnza. ab::ti~o relaciona
dos, pela dedicl!.ção com que acom
pa~<h:r:·~m os trabalho3 dn Ass~mbl~ta. 
pela a.tunçio vibr~:nt.e ctue tiveram no. 
publicidade dos debates e na pn.trló· 
tlcs colabor~çfw de su~liahar. com
tnntemcnte. clinnte do grande pl1blicc 
o p<tpel que "'- nova. Carta. terá pal'n. c 
de~ ti-no democrático da. Pátrht. Move·· 
nos. ne::;se intuito, ::1.. justiça de nx~ü· 
p::::-:mte "· história o nome dê:sses jor
'l'lalis tJ.s, 11:1 cbl'a de rccupe~açüo das 
!ib::rdaclas politicns do Brnsil: 

Comité de Im!m~ilsa: 
Vlto:.· do Esplrito S:mto .. 
P'ranclsco dl! Paula Jo!J . 
Edgar de Mata Machado. 
Edgard Ccrvalho. 
P:udcn~ ctc Morais Neto. 
E por ordem nlfnbétlco. os demr.l;; 

reprcs(mtr.ntc!;: 
Amn.dor Cisnelros. 
Antônio Pnsso. 
Antônio ViRml de Llm:l. 
Agnaldo de Freltru;. 
Adnlbcrto Cocll1o. 
Allfbal !Jüarte. 
Ante1·o de Almeldn. 
Alberto Pôr to du. Silve 1m .. 
Antônio de DDUS Vicim N()to. 
Afonso Vt\rzea. 

• Armnndo Pacheco. 
Aristcu Aquiles. 
Alvaro \V~rncck. 
Al)at·!cto Torclli. 
·Antônio Júllo Pires. 
Alberto Um~. 
Alberto P(\tllln de Araújo. 
A. Carvalho Gulmar§cs. 
. Almctdn P.ortugnl. 

Bcr.cdi t'J M~?rgu!hãc. 
B~:1edito Coutinho. 
C:u·Ics Lacerda. 
Cnrlos Brasil ú~ Ara·új o. 
Cláudio Mcc!ciros Lim:?.. 
Câ.ndicl.o Campo:;. • 
Ciprln.nc La~. 
Eurico de . Oliveira. 
Evaldo Si mas Pel'lÜl'~. 
Et:.~uardo Varela. 
Fr2hclsco de Assis B~rbo:;a. 
Ftanklin Palmeira. 
GUdáslo de Olivclrn. 
Geraldo de Freitas. 
liélio Fern~mdcs. 
Eugo Mósca. 
ls:·acl Cis.nci~·ó)z. 
Joüo Limn. 
Jo.:é Il'incu de Sou:;a. 
João Sllve!!·a .Brasil. 
,Tosé custódio Bsnig~ Fllho. 
José G. More2ra. 
.José ele Queirós Campos. 
João B~tist:1 Monteiro M!l~hndo. 
.Jo3e ó.~·;alt'.à · Fotitútú'~i d;~ Cj'!"t~'!.-

lho. 
José Geraldo da Cesta. 
J:}ii,o B:ül.~ta da Costa. 
Jof:o dv. Mat:l M~~h~do. 
.i os~ Stm:cnant\o 'l'ei~eil'?.. 
J~.SG Ozon Roch·igncs . 
.José César Bcrbn. 
Jcel snveim. 
João L~urc:1ço d~ Silva. · 
José Wambcck. 
Jurr..ndir Passos :i e N oronlu. 
J..~ü!sln u Vlnhais. 
M:wucl .t\lltônio Oonç~1.lvc.s. 
M~rio Pcdrosn. -
.i.\:!\.: rUo 1\!P.rl'cquhn. 
1\T.a:utcl da c,~:ta. Guim!U'~ies l\~o.ral.s. 
l\-lú.rlo WHchc:;. 
M:1uri~iv Vnltsmnn. 
Mo.:tclr Areias. 
Mâ.rlo Col'deh·o. 
Ncivn Mor~lrn. 
Nélson de Sott!i!l Caineh·o. 
Nclsbu P:11xü.o. 
O to Lnra Re-.endc. 
Odilon Juct\. 
Otó.vlo Mnlta. 
Osi.!ns Mnrtlns·. 
Ottt.vlo Santla.p,o. 
Ot:lvio Tlrso 'Lúclo Cnbl'al de An-

drade. · 
Otávlo Dllls Lcltc. 
Oncl de Sá. · 
Plin1o BUMlO. 
Pnulo Mo ta Lima. 
Rn.facl Oorl'cin d~ Oll\'eirn. 
Rob~rto Mnccdo Guinml'ãcs. 
Rubem· Vandcrlcl. 
Robcl'to Groba. 
Rui Santos . 
Sn.t\1. On!'lbilldl. 
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P~b:~s~ i .lo !z~i~ . .). 
T ito C~rvo.lho. 
Té:·c!o S. Mat:hnd;.,. 
V1t.cr :Marco3 K ondt!r . 
Viei!·a Neto. 
Wilson dt• Oiiveb~. 
Wagner C:Ivalcanti. 
Sala das S-cs:::õe-;, lG de ~etembro de 

1946. - J u.randir Pirc:; . -- To!edc• 
Piza. 

O SR. '!>P.ESIDE.'NTE - Os Senho~ 
r~s. que o aprovam, qucir~m levan· 
tar-se. IPa!tSa. J 

Est9. npro\•::ldo . 

O SR . ALOíSIO DE CARVALHO 
- Sr. Pl'esldcnte, peço a palavr~, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDEr-.."TE - Tem a pa~ 
1:1 vra o nobre Representante . 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO 
(';· 1 - Sr. Presidente. a.lguns dos 
o.r2.doreo~ f j L:e me prec~deram acen· 
tuarnm n situação lastlmávcl dcs 
t.ransportes no P~is ~ a não m~n~:, 
deplo1·â vel da pecuúria bra.<iilelr,t. 

Em ses~õcs anteriores, temos ou· 
vido veementes a')e!o.; ao Govêrno 
da R~públicl:\ . no sentido de enc~: ··. 
corn ~ever!C.ade e urgêr.cta.. o proble· 
ma dos trD.nspnrtc.ii . Ainda ago:-a. 
re.."!ebi dü B:ü'lia telegrama de protesto 
contra o ato indeiensável do Govêrno 
suspendendo. sob o pre:exto inacei~ 
tánl de medida de economia. os ti~· 
ba1hos ferroviários da ligação entre 
a:; cidades de Santo Antônio de ."c
sus e Cruz das Al·mas. a través de 
Conceição do Almeida. 

O telegrarna é de um tarefeiro pre· 
jn:iicado por essa st~S:le!'lsão im!)revis
ta e inexplicá\'el dos trabalho:; daque
la cs~radn de ferro. 

Diz o seguinte: <L~'> 

"Cem o tarefereiro dos serviços 
da ligação fe::roviá.ria trecho de 
Cruz das Almas a San-to Antônio 
.Jesus a cargo O. N. E. F .• ve
nho solicitar eminente baiano 
lançar meu protesto junto pares 
Assembléia, sentido consegufr 
fórmt~las conclliatór ias a. fim pros
seguir· sen·lço, no qunl tenho 
empenhado meu pequeno ;apt•:lt 
e obrigndo dispensar dezenn.s ope-

, rários pn~ !amfUa ficarão mi
séria fnlta ambiente já. aceito 
construção ferrovia. Cônscio ser 
ntendido êste meu apelo. Aguar
do o vosso pronunciamento. 

( 0 ) Não fui re\·isto pelo orador. 

Sds .. Gcnui11o Cvslc!. tarefereiro 
do D. N . E . F' . Co!'lceição do 
AlmeiC:a . '' ' 

O Sr . Jo-J.o Mendes - V. Ex .:l 
permi~l! um aparte ? É clamor do 
cl~ro. nobreza e povo . . Já recebi do 
vigário de Conce1cão do Almeida. 
monsenhor Edésio Tórres. bem como 
de tarc!erei:·os e f!lzendeíros. tele
~rnmas em idêntico sentido. Obser~ 
vo.-se verdad~iro clamor público con
tra ato inctefensável, conforme V . 
Ex. n acent t.:ou. do Govêrno, ao dis
pensar êsses tr!l.balhadore.s . 

O Sr . Manuel Novais -- O caw 
fccalizado no telegrama 1ido pelo no
bl·~ oracor se sintetiza em att~nder 
o Govêrno no requerimento que :lpre
se :ltcl à Assembléia. com o o.pc.io dos 
companh!·lros de ba:1cada, no santid:' 
da abertura do crédito nccess2ric · ~ 
cc;.dusão dos trechos :('rroviário3 c;; 
nvr~e d o Brasll. Sem c.st.n m~dichl 
- a.berwra do crédito em quantL\ 
corre.3pondente no orr;;1mento exato 
cio.s obr:1s - não adianta qualquer 
r~c!amação . 

O SR . ALOÍSIO DE CARVALHO 
- É e:-:aro . 

O Sr . Vitorino Freire. - Pcrmi~n 
m~ o orador também um apart~ : 
devo infonnn- lo de que o diretor cta 
Estrada d~ Ferro Les!e Brasileiro es
teve. hlt dbts. nesta Capita l. fêz uma 
t>xocsicS.o ao Sr. Presidente da Re
pú!)licâ. a respeito dos trabalhos que 
a ti se rea!tzam. e S. Ex. n reco-ncn ~ 
dou-lhe redigisse memorial. que j?. 
che~ou às mão.s do Chefe do Govêr
no. com a nromessa de S. Ex. a de 
mandar prÕsseguir nas respeoctiva:
obras . 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO -
Justifica-se tanto n1ais a noticie. que 
V. Ex. o. trll?. ao plenário quanto ês"e 
trecho ferrCYVlário realiza ligação en
tre a Estrada de Ferro Leste Bra:llei
ro e a Sudoeste d:1 BahJa, ligaçúo 
considers.da útil. preciosa mesmo. pa
t·a o desem·olviqtento baiano. 

O Sr. Manuel Novais - E para a 
unificação de todo o sistema ferroviá
rio da Bahia. Agora, pedindo Ucença 
ao nobre orador e no sentido de res
ponder ao Sr. Deputado Vitorlno Frei
re. devo acrescentar o seguinte: a obra 
3. que S . Ex.n se refer-e nã.o tem de
pendência algum!l com n Leste B:·asi
lciro. visto como se trat.a de constru
ção executada exclusivamente peto De
partamento N!\cional de Estra-da.s de 
Fel'ro. A solução conslstirâ em c, Go-



• 
- · 68 

\'Crn :J fornccc·r v~:·ba ~o Departamento 
para continuação à as obra~. 

o Sr. Vitcrino Freire - A flS<:ali
zar.ão dos t:·abalhos está sendo rt'ali
zr.da pelo di reto r da Leste Bra~!lelro. 

O SR. ALO!SIO DE CARVALHO .;_ 
Insís.to em dizer, S:-. Presidente, que 
o a·to do Govêrno é injustificável, inex
plicável, tanto mais quanto baseado 
num suposto regime de economia c, ao 
revés, observamos, todos os ~.las, que 
o Govét no da Rc~ública não mantém 
p::>lítica uniforme de rc.pres::ão nc:) gas
tos. Assim e qu~. cnqui!nto suspende 
construções ferroviárias, re:1liza te
formas. criando novos lugares. Ainda 
hoje, fomos surpreendidos <:om uma 
reorganizaçf.o P.paratcsa, segund(; se 
dc.preen.de àa primeira leitura, da Jus
tiça do Tr!lbalho e, conforme ccpoi
mento já trazido ao pl~nário, cri::.ndo 
noves c:trgo~ .. . 

O Sr. L!no Machado -· Com \:mci
menws lguals a:::s dos Ministros do Su
premo Tribunal Militar! 

O 'SR . ALOíSIO DE CARVALHO
Não sei que política é: essa de impedir 
l!g·ações f crroviárias de tmportô :leia 
capHal p:ua o descn\'olvimento eco
nc)mico de um Estado como a Bahia. 
cu de qualquer outro, ~">nquanto. / por 
entro lado, o Govêrno não corta fundo 
nas drspes~s. cnfrent~ndo a süuução 
cconõmico-1inanceira do País . 

E' o p:·otesto que lavro neste mo
m:mto, tr.:ttHmitindo a palavra do mo
desto C)erário surpreendido no seu 
trabalho honesto po!· êssc ato inde.fen
~ável ào G.:-.v~~·no da República. •."!!ui
to bem.; muito bem.) 

O SR. .JURANDIR PIRES - Se
r.hor Presidente. pl'~ço a palavra, para 
npreseraar um l'CQUC'rimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
:pata \'ra o nobre Representante. 

O SR. JURANDIR. PIRES ( 0 ) 

<Pela ordem> - Sr. Presidente, de
:c;rjo cncamlnhRr à M~sa reque1·1mento 
pt:-lo qunl solicito informações ao Se
nhor Prefeito do Distrito Federal, a. 
11ropósito de r.nunciadas desapropria
ções na bain·o da Tljuca. 

E a.provcit3ndo o ensejo dêsse en
camlnhumcnto, cho.marta a atenção da 
Casa. nãc só pa.rn. um decreto, hoje 
publicado, em que o Govêmo cria 
lugares - pclpucios lugares, segundo 

(•) Não fo! rc\"!sto pelo orador. 

aqui rei '~~to - mas também p3ra. 
pro:noçõcs nc extinto Departamento 
Nacional do C[t.ié, e dfspensa de val1os 
servidores :: nti:5os, com longo estágio. 
nn mestno Departamento, c esta al
Lt\!"a. dos acontecime-ntcs. 

Contra medidas dessa 110. tureza. Se
nhor Pres1dent·J, deixo ccnsignado meu 
protesto, em l.:omplemento ao já le
vm.1tado contra o ato primith·o ·que 
actxou ao desamp~ro servidores do 
Depc.rt:unento N~.cioar.l do Café, mos
trando ao mesmo tempo a dupllc1d,ade 
ctc crientaç:lc: efetuar p~;omoções e, 
por outro lado. preJudlcar vell'los ser
vlc!o!"eS dnq~:.cla autarqul&. ~Mutto 
bcnt., 

{O o1·c.o·c;r enria ã .tlfcsa o se
gu:ntt; requerimento.> 

P.r:Q'C'ERI!.n::N'l'O l'. 0 399, D~ 194G 

Solicita informações ao 'Prefeito 
do Distrito Federal sôbre a desa
pro;;riaçti.o de imóveis no bairro da 
Tijuca. 

Requei.ro a V. E.."\.a que so&ite do 
Pref.eit<> que informe: 

a) Se há intenção de por em 
cxectlÇào o Dec:eto-l~i ~'l. 0 -8. 5'88 que. 
desg,.propriar.do ma!s de mil res!Jdências 
no b!lirro da T!jt-.ca, ar.avará.~d.e me
do al2..!"m:tri·t.~ a. situação,' já ~nsust.en
tá.vcl, da falta de lubit~çõ:;s no Ril.1 

de Jlneil·o; 
b) em caw a!irma.Uvo, quais as pro

\'idência.s prevbment2 tomadls para 
a. ac<~modação da pcpulaçê.o 2. s.:r d~s
locada; 

c) qua.l <> nt!to das des"Oesas a serem 
felt:l.s CO!ll as d~apro'Prlaçõ::s e as 
ob.-as corre~on.dent.,es: 

d) por qu·e moti\'o não esliuda a P!"e
!eftura a ce.ptaçã.o dn.~ águas plu·viais 
e seu encamrnh:nnen-to em canal co
berto ou per meio de e:1~anamento ::iOD 
p!"essão. 

S-alA des Sessõ~s. em 10 de setem
bro de 1946. ~ Jurandyr Pires 
Ferreira. · 

- Atenda-se. 
O SR. RUI ~\!EIDA ( ~) - Sl'. 

Preside·nte, peço: a. pa.l2.vra pa.ra en.c3.
mi:ülar um rEqlk·rL-uento. 

O SR. P~ESIDE!-1TE - Tfm a p:l• 
lana. o nobre Represenb!lte. 

< o ) Não .r o! re;'isto pelo or3.dor. 
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O SR. RUI AL.'\iEIOA - S:·. ?rr:~ 
si<lente, o requerimento qu.e ora e:~·C:1-
m!n·ho a V . E."-t .ll €st.á assim redig-ido : 

IXD!CAÇ'ÁO ·u.0 273, DB 1946 

Pro11Õc que a Assembléia r<?(:-
1izc sestão solene para homei;(: 
gcwr o Gcnual J'liascarenhas de 
Morai$ . 

Propomos crae a Ass~mbléia Con~
tituil'lte, <::1so resolva, em sua :!.lt·l. s?.
bedorta. aol'O\'Ur o art . 40 das "Dl:;
pt;sições Transitórias", o qual cc~l
c*!de ::.o heróico Ge!lcral Mascarenhas 
de Morais. honras· de 1\/Inrechal. ·J 
f:!ça de pé, c com uma sah·a cte P<d
mcf... 

Propomos, também. que a Assc:nl
~!éia, antes de se separarem as ü;.:.-.s 
casns do LE:gislatívo, se reuna. ~m ~:t!::. .. 
são soienc, pa ra. con!erlr tão just~ c 
me:rc·cida homenogem ~o grn.:1de c..tb·J 
cl~ g\~e::ra l.>ra::,ileiro. 

Sala. elas Sessões, lO de setembro 
cl~ 1946. - Ruy Almeido.. - Olinlo 
Fonseca. -- Juscelino Kubitscl! ek. -
João Henrique . - lVelington Bran
dão . -- Lev!nclo Coe!ho. - Pa:.Jlo 
Nogueira. - Joaq1!im Liba:nio. 
Segadas Viana. - Jo:je Bonifácio. -
Gurf}el do Ama:-al. - Leopoldo Ne-
ves. Do lar de A ndrc:de . 
Ezcq<tiel Mendes. - Euclydes F l 
!JU~iredo. - Jonas Correia. - Pe
reira da Sil.,;a. - Leito Neto. - Eu
::ebío Roclza . - Arruàa Câmarc:. -
Lauro JI.Jor,teileqro. -- Costa !\•e to. 

José Alkmim.. Agamemnon. 
Mal)alhã.cs . - Augusto Viegas. 
Beneàito Vala.dc.res . - Antonio Sfha . 
- Pedro Dutra. - Duque de Mes
quita. - Celso Machado. - Lal1yt 
Tostes. - Aliom.a; Baleeiro . - · Bias 
Fo;tes. - Asdrrcõal Soares. - A ry 
Vtana. Vieira de Reze11dc . 
Henrique Novce:;. - Al!Jaro Castello. 
-- Catres de Brito . - Osvaldo Pa-
checo. Agosti1l.lt.o Oliveira . 
João A m.azotzas . - Abilio Fernandes. 
- Alccdo Coutinho. - Sottza Leão . 
·-- Gaston Englert. - Oscar C<ir
nciro. - A.droc:ld.o Costa. - f!er-

.11U!S Lim.a . - Pinto Alei:J:o. - Sige
jrcdo Pacl1eco . - Brochado da Ro
cha. - Pedro Lu.dovico. - Galeno 
Paranhos . - Souza. Costa. - .4.curcio 
Torres . - Carlos Prl'.stes. - Jorge 
Amado. -- Carlos Marig1t.ella. -
Mauricio Gt·abói$. Epilogo de 
Campos . - Agostinho Monteiro. -
Adelma.r RoclT.a. - Etelvino Lins. -
Mo:th.ias OlJ,tm'pio. - Flores da C1mi'.fl. 
- SilVC$trc Pértcles. - NegTeiros 
Falcá.o. - Darto Cardoso. - Gly· 

ccrio Alt'e~. - Ce:ar Costa. - José 
.-irmando. - Honórío Jl.fontetro. 

O Sr. Gabriel Pcr.ssos - A homena
r,E-m deve se!· extensiva a tõda a F . 
E . B. 

O Sr. Rui Almei::la - Exatamente; 
ela se contém na que vai c;er prestada 
ao seu ilustre chefe. 

Esta Assembléia, Sr. Presidente, já 
s2 reuniu em sessão solene. para re
ceber a f!r.u:-a - que se tornou legen· 
dá.:i~ - do gra:tde general Eisenhower. 
Na:la mais natural que homenageie 
- como merece o valoroso c9.bo de 
g t..:erra nacional. 3r. Genernl M:lsca
renhas d~ Morais . < M utto bem, mt!itO 
bem. PalTTUZs.> 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a ho!·a do Expediente . 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Ccmpar~c~m mals 200 Senhores R3-
P!'eEentan._e~: 

Petrtido Social Democrático 

A-:: i· e: 

Cast~!o EraDco. 
-~mazonas: 

Alvaro Maia. 
Valàcmar P..edrc.sa. 
Co.5m e Ferreira . 

F~11·.t: 

Dua!·te de Oliveira. 
Lsmei:a Bitte:1~ou:t. 
Ca:·los Nogueira. 

M!l ra:1hi!o: 
Clod.umir Cardoso. 
Od!lon Soares. 
Luis Carvalho. 
Afonso Matos. 

P~aui: 

Renault Leite. 

Ccaré.: 
Mo1·eil.'a da .Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeicl3. Monte. 
Raul B.l~bosa. 

Rio Grande do No:te: 
Geo::-gino Avellno. 
Diocécio Duarte. 
José Varela. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
José Jofill. 



Pernambuco: 
Nc\-·~is Filho. 
Etelvlr.o Lins. 
AgP.m~mnon Magalhaes. 
Jarbas Mart.nhão. 
Ge•·cino Pontes. 
O!ir:ar C2.rneiro. 
Cesta POrto. 
Ul:sses Lins. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
Teixeira d.e Vasconcelos. 
Góis Mcnteiro. 
Medeircs rré:to. 
José Maria. 
A!ltônio Mafra. 

SerAiiJC: 
Leite Neto. 

Bahia: 
L~ uro de P!'eitas. 
Aloísio C.e Castro. 
Resis Pacheco. 
Ne.~reiros Falcão. 
Vieira àe Melo. 
Etmáp~o de Quei:-oz. 

Espirlto Santa: 

Ari Viana. 
Carla:: I..lndemberg. 
Eurico Sales. 
Vieira c:e Rezeude. 
Alvaro C:.-1steJo. 

Distrito Federal: 

José Romero. 

Rio de Janeiro : 
Pereir~ Pinto. 
Amaral Peixoto. 
Edundo Du·vivier. 
Pnulo Femand~s. 
Getúlio Moura~ 
Heitor Collet. 
·Brígida Tino::o. 
Miguel Couto. • 

Mi11as Gerais : 
Lev1ndo Coelho. 
Juscelino Kubitschek~ 
Rodrigues Seabra. 
P·edro Dutra . 
Blns Fortes. · 
João Henrique. 
Augusto Vlegas. 
Gustavo Capanema. 
Rodl·igues Pereira. 
Celso Machado. 
Ollnto Pcnseca. 
Lai: Tostes. 
.1\!iltcu J?rste:;. 

\ 
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São Pau:o: 
Gofredo T~le-;;. 
Novell Júnior. 
César Costa. 
Mutins Fil!lo. 
Silvio d~ Campos .. 
José Armand:J, 
Iioráclo Ll.fer .. 
Atallb9. Ncgueira. 
João Abdal~. 
Sampaio Vi do L 
Machado Coelho. 
BatisLa Pereira. 

Goiás: 
Diógenes Mag9.lhães. 
Caiado Godói. 
Galena Paranhos. 
Guilherme Xavi~::r .. 

Mato Grc~so: 
Pon~e de Arruda. 
Argemiro F:alho. 
Martbiar.o ..a.!'fdíjo. 

Paraná: 
Flávio Guimarfles. 
Roberto Gls.sse:·. 
Munhoz de Melo . 
L~Ul'O Lopes. 
João Aguiar. 

Santa Catarin.a: 
Otacillo Cos~a. 
OrLando B!'asil. 
Roberto Grosscmb:lcher. 
Rogério Vieira. 
He.ns Jcrd!ln . 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorm: 1 ets. 
Gnston Eng!en:. . 
.Brochado da Rccha. 
E!ói Rocha .. 
Teodcmiro Fonseca. 
Damas o Rocha. 
Gltcéric Alves . 
Mérc!o Tei:r.eü·a . 
Peàl'O Verg~ll'a. 
Herófilo Azambuja . 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 

Maranhão: 
P.t1t-enor Bogéia .. 

C.earâ: ~ 

Plinio Poin:;eu. 
Paulo S!trasa:e . 
Gentil Bsrreir~. 

I 



Beni Carv .:llho. 
E.;berto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
J o.s~ á c Borba . 
.o\lenca.r Araripe. 
Edga;: d~ Arruda. 

Rio· Oranàe do Ncrte: 
Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 

Paraíba : . 
Vergn!aud Wanderley. 
João úrsulo. 
Osm~r Aquino. 

Perna mbuco: 

I.ima. Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
Joio C!eo1·as. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
~ário Gom~s . 
Rui Palmeira . 

Sergip-e: 

Leal1dro Macie!. 

Ba.hia : 

O t.á. vi o I\~:mgabcí.ra . 
Mnnucl Neva~. 
Luis Vian:i. 
Clement:: Mo.rilnl. 
Pancas Júnior. 
Hai'cl.-el CÍ11Cürá. 
.Alloxr.ar Baleeiro. 
João Mer.des. 
.oi.lb;:rlco Pr!l.f4'3.. 

Distrito Federal: 
IIamllton Nogueira. 
Jurandir ~ires . 

Rio de J~mcü·o ; 

.Prado Kelly. 
Romáo Júnior. 
José Leomil. 
SOS.l'CS Filho . 

Minas Gerais : 
Jcsé Bonitá.c!o. 
Ma.g·alháes Pinto. 
Gabriel Passos. 

São Paulo: 
Paulo Nogueira. 

Mato Grosso: 
Vespa.siano Mnrtins. 
~oão Vilasboas. 
Dolor de Audradc . 
.Agrf.cola de Barros. 
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Santa Cat:1ril::1: 

Tomás Fc.,r.~c.;;, 

R lo Gt·~·utde do Sul: 

Flcres da Cunll:.l . 
Osório 'I'tül~U. 

Partido 'J'rc.bal1ri[;ta. B:-ttsile-iro 

An1.9.ZOl':.:l3: 

LeoPoldo !'i::ves. 
Bahia : 

Luis Lago. 
Distrito Fe .:\er~ l: 

Rul .A.ln:eidn. 
Benjamim Fanh. 
Vargas Neto . 
Ot'..fgel co Arnnr::tl. 
Se-gndss Viana. 
Ba1·:eto ?i~ t-J. 

Mine:; G:n:.:: 
Leri Sí'.~HC3. 

Sito P:J.t:lo: 

?-.ls!'CC!~des F·1Ew. 
Hugo Eorghi. 
Gt::n~~i S!t•·t:i:·~,. 
P.omeu Flo! i. 
Ee!"to Conde. 
ELl~ébio Rcc!:...1. 

P~nnn{l: 

Melo B!':tgn . 

Rio Gtance C:o Sui; 
A!·tur Fischcr. 

Partido Colíl ~mi·;ta ào Brasil 

Permunbuco: 
Gregório Beurn . 
A!cedo Cor.Hinl!o. 

Distrito Fed~rJ 1: 
Carlos Pre:;te .s. 
Joào Amazm~a.; . 

Rio de J::u:.eiro: 
Claudino Silv~ . 

São P=tulo: 
Jo::;é Crisp!m . 
Osvnldv Pacb.e•'O. 
Cnires de Brito. 

Rio G.t·aud{; do Sul: 

Abilio Fernand~~. 
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Partida Rcpnblicano 

?ern:lmbuco: 

Sou.~a Leão. 
Sr::gipe: 

Du:-va l Cruz. 
.~ma::do Fol1tes. 

Mi:1.as Ge:!·ais : 

Jui Figu~1:-eõo. 
Ee.:-na::-des Filho. 
).f:i::o B:a:1 t. 

Pr..ítido Social Progressista 

Pa:-á: 
D~onoro àe :uc:~c1o:1ca. 

C~ará: 

01~ v o Olivei!·a . 
S:é:2io Gomes. 
Jcã.o Adtod3.:v. 

l3ah!a: 

Teóà'!.!lo Alb<.Jcf:.le.:-aue. 

l'ftrtido Democrat.a Cristão 

Pe~lambuco: 

.1\:ruda Câmara. 
São Paulo: 

~::muel Viwr. 

Esquerda Del~;.acrática 

D!st:-ito F'c:dc:rs!: 
He;·mes L!ma. 

Partido Libertador 

Rio G!·a~'lde d·:> Sul: 
Raul Pila. 

O SR. PRESJ:D~'{TE - V a.."llos 
pr~ na votação :i~s reque-:1-
rn-entos d-e destaque, relativos ao ato 
constitucional das .. Pispos1çõ~s 'll'all-
ei~~··. . 

Ao se encerrar a sessão de ontem, 
haviam Sido submetidas aD plenárlo 
ss emendas re-lativas ao d!.SpOSitlvo, 
que doeteTmina a mt~anç.a da Ca'Pital 
c:W. República.. O assunto deve sel' vo
:adt.> em seguida. Há, porérr., requeri
ll'l~~...o de pre!erênei9., fonnulado pelo 
Sr.. Representante João de Abreu, 
?2-!"S. a ·votação da ~llleM.!. n. n 3. 635. 

O SR. ~'"ESTOR DUARTE (Pela 
ordem) - Sr. P:-esidente, pergunta-

{ •) Não !m re,·i~to pelo orador. 

:-ia a V. Ex. a. se n. votac~ d~sa. 
E:men® prej utiicará. a das d-ém<a.is. 

O SR. BARRETO PINTO <"' ) ( Pda 
ordem) - S:- . Presiden.t.e, também ~ou 
auto!' de emenda, objeto de dirous~ão 
!la sessão notuTna de on'tem, na. qual 
sugiro qu~ a Ca:Dital da. República. seja. 
transferida. DeL<to à Conú!'são, a ser 
no..me&da pelo Govênlo, a ':ietel·núna
ção do lceal mais adequado . Trats.-se 
de em-enda su.prcssiva. que. p&l.o Regi~ 
menta, .1á tem preferência. Aliás, a 
acei'tação do textõ par mim proposto 
não p!'ejudicaTá. o pro'J)6sito do Sl'. 
R-epresentante João de A~reu, porque 
t.uprimida a parte !in.al, !icando ape
nas - ·•a Ca1pital da. RepúlJl.i.ca será 
tt:a.JlSferida" -, poderemos peifeita
mente ad1cionar, depo~, oS p:da.vr~s 
que o nob:e Repre.:.ente.nte ju!g.a1· \:0;."1-

v-enientes, ou as que o B~tre Deputa
do I~rael Pinhüro propõe, nos térmcs 
do seu be!o dis~urso. 

?a.:·€ce ... me. pott2.nto, que se deve d.3r 
íJre!erênda. à vota~ão do dt .>p.ositi v o. 
Depois, vot,:u-emos as outras emenda-s. 
<Muito bem) 

O SR. NESTOR DUAR".CE f"' 1 cPc!a 
ordem> - Irei mais lo~e. Sr . ?re· 
sidente: c=cio que, a se mudn.r a c=tp~
ta.l do Brasil, h~pótese que não acre
dito viável _r . . 

O Sr. J:Jarreto Pinto - O rnu1:d·'> 
acabará antes. 

O SR. NESTOR DUARTE- . . . 
seria preferível localizá·la no plan l!! 
t.o central. Entendo que um dcs pon
tes mais ind1ca<ios é o Triâr.gu:lo Mi
:1eioro. Parece·me, poré-m. que, se ~e 
cncartar no texto a ser \'Oterl-o. (;0!1· 
fcrme a (n':erlda 'do !1obre r.-epre~e~· 
tante Dw1el de Carvalho, a expre:
.são "entre o Rio Grande o o Paranaí
ba". poderá restringir-se, amanhá. cle 
tal maneira o ca•IllPO de ex~e e c·b
servação que o técrueo encontre 1m· 
~l.:mento para uma. escolha mais jus
ta. e msis lúclrl.a da l(){:a!l.zação da. fu
tara capital. 

O Sr. Dolor de Andrade - Se por
ventura a Comissã.o nomeada. não de
sig:laa- o loca.!, não se poderá. fszer a 
trallSiferência. . 

O SR. NESTOR DUARTE - Pode
rã, per!eita.m.ente, suceder que a mar
gem diref.ts. do Rio Grande, ou n ma~
ge:n esoueroa do Rio Paa-ana1'ba. se 
e!lcontre ·e.rn lo~allzação l1131s adeque
ds.. Ora, com a emenda. Daniel de 
Ca.rvalho, não s erâ. possi V'e'l ultn :pru;sa r 
qualquer dêsses rios, pua ~.;:o!ber o 

( ~) Não foi re,•isto pelo orador. 
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loc2.:1 mais a'Ciiante, à direlt3. ou à es
qui!rda.. 

Devo dizer, entretanto, a. V. Ex. n 
(}ue nada tenho a opor à escolha do 
Triângulo Mineiro, no tutm·o, po.r.:::. o. 
<:apita.l do Brasil. N~o h:l, po!s, Sr . 
.PreiS'!dente, de . minha. parte. Qu:llquet· 
reserva D,e55e senti·do. <.n!uito bein.) 

· O SR. COSTA. NETO (0 ) - Se..; 
nhor · .Pres!den~é. i·ealmente, ·a emen
da do ncbrc ·Rcprescnt:mt;e Sr. Bar
reto P.ln' o é s-:.1p•·~ssiva de parte do 
nrt!8'0· P:\recz-me. couseqUcntcment~ 
t~r pre!'er~ncb r.eghnc!".t:.l. .. Se !êt• l 'e .
jcH~da, pediriu a V. E!:11• subme~es::e 
u votr.:c:úo r.s ~menctas nr. ordem em 
c:uc foram disct:t!ciaz. i3to é, em pd 
mciro lug:ll', n. do noo1·e Represento..n
te Sr. Daniel c:ie Carvalho: em sc
,&"U!d~. a do Sr. Henrique de Novais: 
c!epcis a do Sr. João d'Abreu e, n
nalmcnt~. a do Sr. Antônio ~Infra. 

. .Se .t.ô.dn~ . .fo.1:e.m xcJ~!~;l.l;!~~~ .ficará pl·c-
valcc•mdo o texto do proj~to. · · 

A emcncls. tio Sr. Deputado B;w
reto Plntt.;, efc~iVl\tn'entc, Pl'cjudica ns 
três e.mel)d~s scgu~ntes. apeua.S 11üo 
afetando l\ do S1·. Re)l'resentàiltc Da
niel de Carvalho. 0~1~ito bem. > . . . 

O SR. . PRESIDENTE - Vou sub
mcter._à vot.nçi\o n . mat.6:-la nn ordem 
m·opos~a pelo P..el,\tÕl' Gero.l. rco.lmen• 
te útil :to dcs~n;•o!v!mcnto dos ll03sos 
t rc.talhos . 

Em vota~ão a etr.cndn do 'nobre Rc
J)'r€sentnntc Sr. · Barreto Pinto. pro
poi!do que o d ispositlvo rcrcrc.mte i.\ 
.:nudnu<m ria capi tal iiquc c~presso da 
sr~uinte maucirn: 

Art. 4. 0 - Su prima-~c "r~ura. n 
rcgifi.o central etc." flcnmt'.) ~,,s!jim t•c
c:i~il!o. 

"A cllpito.l da Uniüo será tnmsrcrl
da." 

S .S .. 6-9-4G. - Barreto Pinto. 
191G. - Daniel Carvr.lho . 
. ,()s. Sr::;. aepres~utnntes. que o. apro

' 'om, çueLt'~m le\·nntnr-sc·. <Pausa> . · 
E:d• rcjclt:::dn. 
Em votc.çfi.o n emenda. 2 .·183, ·ck nu

torin. do Sr. R epresentante Danlel 
c!e Cnrvulho, propondo que n mudan
ça da capJ.tnl ~e ínçn, pro,·isorbmcn
te. pn.rn o Tl'lftnzulo . Mineiro, cu1o 
destaque t•ezn : · 
.. Requeiro ~;,r. substitua o * 3. o do nr· 
tiv.o 4. ~> do Ato c!:ls Df~rioskõ'e!; Cons-... 
t\tucior.~!s Trn.:~sltórias: Pelo n . 0 IV 

. cln ~mcnctn n . u 2. 183 de incc•·tn o.nto
rb. que t•czn: 

"Independente da con.;trução. .fica 
o Go\'êmo dn União autorizado a 
mudar a Capital. em caráter pt·ov.isó
rio para un1a cidade d.o Terl.'itólio. 
se não convier mantê-la. nesse ca
nH~r. na cidade éto Rio de Jaueiro. 
on.cl~. dornvante. nenhum edifício serã. 
c<'mstruido. t·econstruido ou ndqulri
cto a q ualqtter titulo. pura instalucão 
c!.e 1:epartiçõcs públicas ou autarqÚias 
.fcderuis,. . 

S . dns Sessões. 6 de setembro ct~ 
19-!6. 

Os s:·s. Eep1·e.Sent~mtes que a apro
v.::m. _q:urlram le•:am9..r-se. <PatLSC! 1 . 

Est~i rejeitada. 
Em vo~ução c c.\cstaq~\e rcque•·ido 

pelo iiust.r~ Rcp~·es~r.t:mte Sr. Hen .. 
l'ique de No\'ais e outros. cujo des~a
que está assim coi1c~bido: 

Requt'!x·o a V. Ex:1 • • o destaqttc da 
expressão "comore~ndidn entre o rto 
P~a·anaiba e o Rio Grande", para se': 
~:·upr:lmidn ·do Art. 4 .. 0 . ctas Disllcsiçõ~.s 
'fnmsitórias. ora ntbmetidJ.s a apre
cia•;Si.o dn Asscmb1~ia Constlminte. 

R io de Jan~iro. f> de setemb!'O de 
l945. - llc11ric:ue de Not,ais. - Ar-t 
l'iana. - Carlo~ Linc!!!mberg. - ).ioi
$io Ca~tro . - V'ieita de Resende . -
Eurico c!e Aguiar Sales. - Lui.z Carlos 
Pretlc~ . - Jorge Amado . --. João 
;tm!:~ona:.>. ~"- -Mmt ricio Grabois. -
José Crispim. - A(lostJn.lzo de Oli
<t:eira . - Osu,;aido Pacireco. - Alcide,~ 
Saõença . - Abilio Fm-nmldes . - AI
cedo Couti.?l1W . - Grc!7orio Bc::errcz. 
- Pcciro Ludot•iro . - Cc:iado Gocf6i. 
- Galc110 Parar.iz.os . 

Os Srs. QUe a aprovam. quclm:n 
lcvantnr-8e. (Pattsc). 

Está nprõvnda. 
O SR. ISJ:t.AEL PINHEIRO (Pela 

ordem) - Requeiro Yerificaçãó d~ 
votação. 

O SR. PRESIDENTE- Vai se pio
ceder à verlncnçllo da ,·otnção. (Pausa> 

(Proccile-sc à verificação.> .. . .. . 
O SR. PRESIDENTE - Votar:1m ~ 

fnv9r 108 Srs . . RC'J)resctlt::mtes e. con
tra. 102. 

Está. npt·ov!ldo o destaque. (Palmas.> 

Estüo prejudic..'\dos os destaques de 
Jouo d'Noreu. de Antônio Mo.!ra e d~ 
Guilherme Xavier. nos seguintes têr-
tnos: · 

REQUEnll\IENTÓ 

Requelr'o · pre!crêucü\ para a \'oto.çü.o 
da emen-du n.0 ~. 635 cujo destaque 
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V . E~.:: defrrin e já foi tiiscu;.id;l em 
p:enário. refe:·e:1t-:: ao ;s..r:. 4.0 d~\S 
Oi:;p<J~ições T:·a:1SitÓl'il~ . 

s,11a dr.s S!'s~ões, em l O d.c ~-= t~mb:·c 
de i!H~. - J cão c'A.oreu. 

. -\ cm~:1cb. d!z: 

N.C'· 3.ezs 
Substitua-se o n.0 !! do a!·t. 1.0 

das Disf)O$i (,'óes Tram.itór!a;;, !J~O 
.se;ui:1t.e: 

Art . Nonnta cii:i.3 a~ó:; a. pro ~ 
mulgação ci:=sta C .J:tstit uiçã·o, o 
Pode-r E~!:cuth·o n::~:n-:a:-á uma cu~ 
missão cic té~aicos :)a:a e!!::Olh~:
:-~o Planalto Central do p2is o iu~ 
~~r em q üe df\~·~rá 3e~· Ia:~ lizzda 
a Ca?!~.al cio Brasil. 

Pa:-á~~·~fo ú:1ico . E~ta Comi<;sã-o 
poderá ratific~r a e~c<.slha feita 
Pt:la Ccmissão C:-uls. ue ;.'e:Jdo 
s ·i')rese:1te.r o S!:'.l !'e la•6:·io de:1tro 
do p::tzD rm ·~Jrorrogárel de ct:Jz.: 
~-n~~es "· con~ar ct!:l di ta je s ~:a 
nmnea~ão. 

Art . A l€ i o:diná:h f!>:ará os 
p:az.os e {'.~ t~bei e~erá :1s demais 
p:~viC:ê~·::!~ :, t>a::t c~ue se ef-et:l ·~ 
a transferê~ci :t da .Sêde do Govê!·~ 
no da União. d~nt::-o do mli.'i cu:-to 
;n·az.c possiveL 

Art. O não',) cum~rimento de 
qua 1qt.:~r d:?.s det~1m!nacües a c! ma 
t·:n·na:á. os :-::us r cs.po-:1iivei5 ine
legíveis ~lo p~·azo üe dez a:1os. 

:ae::nu:ir\J d!~taque. pa~a se:em eli
mmadas, d:lS 'Jttla vras .. a" e "com~ 
i):-endida ent.r~· o R io ?.1:-anaiba e o 
R.~o ~ra7lde". do art. 4.0 da redação 
substJtutlva do At·::> dss Disposir.~s 
Constitucion.:ds Tran.s!:ó:·ias. o qu!ll 
~=-~igo ficaria ~ssim redi gido: 

Art; 4.0 
- A Ca~ita! da U'Tlião será 

t:·ansferida para :-egião central do 
:.J~S. 

Sala das S{'S:Jóes. em 6 de sct2:nbro 
deol946. - António Matra. 

Requeiro .destaque. das ps.la vras -
"compreendida entre o rio Paranaíba 
e o Rio Grande" - do artigo 4&.0 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. l)al":\ serem suprimidas. 

Sala das Sessões, em 7 de setembro 
de 1M6. - Guilherme Xavier. 

Requeremos dest~qut , na forma re~ 
gime:ntal, pa1·a . &. emend!! n. o 3. 635, 
cie no~:a. a-utoria, refel·ente à mudan
ç2. da. Capital àa. República e cons~ 
tante oa mrltéria eles Dlsoosiçõ~s 
Transitórias. · 

Sala das Sessões, em de setemb~·o 
de 194-5. -· João d~Abreu. 

O SR. EtTCLIDES FIGUEIRP..DO 
( ··· I - s :· . Pre~idente, peÇ.J ~ !ll l:iv:·~l. 
f.:'! :·a um:1. c.iecla:·llção de l~ti,j . 

O SR. PRESIDENT'8 -·- O n(Jb:·~ 
Re·!)!'~~ntante deve m:.ndá-!a à Mr·sa . 
p :;:· e ser: te . 

O SR. EUCLIDES FIGUZIHEDO -
Q ue!'O dize~· à C~sa que m~ abs~h·é d~ 
·, ot.::\r nC'::tn como em ou!::·.1~ c~1en::J s ::> 
reiativas à m~té~·ia. po!·qu·~ ~uu cw~ .. 
rr ário, tam~m. ~- t:·an~fH·e~'H:! !!. ti .t 
Capital ela República rJ[A. ra (,U:liquc· 
outro P·ont::> do pais. con! o~·r11 :! cte
c:iaraç?.o <'.e veto que vcu cnt:f)g?.~· it. 
~1:esa . 

Declaraçfic de vvLo 

Voto co!'ltra a mu::W r:.cu c\a c·a'1it.:'. t 
c1a R:::pú~:ica. N.a ~is.::U.~.~ã0, a · q~:.: 
::.':sístt e em que tomei p::! : t ;: . s6b:-e a 
v;.-:ha (luest.ào. ~ó ouv~ :t~g'..l:n:::!t:::s em 
fõ\'C>r da. preferência de um nevo lcca l 
~ób:·e cut•o . Na-da, V.:!·~l ·.t.1tm :1:!l~n:e 
c ~l"!.:::stente , a respeito da :~c-r. r-: ~31-:hd::. 
;::.u mesmo conv-enlê:1c!a, d~ :l lH!:.doJ:o 
cio P.ío de Janeiro. Rnzõe.s de o:·crcm 
cco!-:ómka falecem, pois qu~ se 11:·( 
t~nde deix~r uma gra11de cidade, .1á 
! orm::.da, cxuberõlnte ou sa-:t natu:-~:'1 
c:::.!=!(:.:-:.dente em seu prc.gr~~:.;o . pe r u:-a 
rec::n!to crualqUC!", no plennlt:> e i13 r.'l 
o in ~e: i o:-, em que se!·á. prec!.<:ü co
meça:- desde o assen~mel:v:· da H~J. 
ped!'a fun,:hmental. Co:-.n.mi~n ~ót: s 
t ::r reslres e comunicar;ões m::n-it ~Hu s, 
um~s sup:·ín.do a escasse~ ~ me·.::.m::l i l 
i :"iH.~ de out,.as u•m n·a . .,: i·to ., , c'h · 
capitah a.tra~és' século~. ·;;a·~ando ~ri: 
ses as 1nais atenorizantes. Ra.-=õe:os de 
ordem ''estratégica'' - de sua ddesa 
- são a.s mesntas pro<tuzid.a:.i em. lS~n . 
v·~lha t~-c!a da vulnera ..)l: ~·.~::we é L-!-. 

po:-t.os marit1rnos . Me. s. ~1s a ~·m~s cL! 
gu .:: !·~·::. r,rogr&Ih·nm. pri11~i ';)r. \n:c!1tC> ~~ ~·. 
c:c n~re.ssão: e o ú:thr.o c·cn!:!tn !:1...::: 
d!Rl provou que a ciistU.r ... ~l~~ oa cc,s: .> 
Jo Inar .lá 11ã.o cob:-e C·s ~rJ.n.~e· : c ~:1·· 
tros civilizados . Qua!quc:· po:;i·;i~8 êt:
fc;nde-se, hoje em dia. con\ a:; nn11as 
e com a bravura da s uo. ::;·ent C', EerJü~. 
!ci destrukiá e- est~va c0 ce:1t ~·,) d n 
Rei~h. e Lcn.dres resistiu á füz do T5 -
n~is'3. . qua.se no litoral r.o mar ci ·.J 

N'o::-te. : 
Sala tl9-s· Ses5õ~s. 10 de !;et~n~b'.'O d •'! 

1946. - Euclides Figueircd() . 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
mete~· a votos o destaque dos po.rág-.rs
!os 1.0 , 2.0 e 3.0 e da expre.3são .. rr.~ =~ 

(••) Não !of revisto pelo c:-ador. 
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brt:V"e", do § 4.0 , tcdos do .• ~.. 13, cujo 
teor é o se·guinte: 

Requeremos destaque para os ~ ~ 1.0 , 

2.o e 3.0 e a expre·ssáo " :nats brtve ' ' 
do § 4.0 do a1·t 13.0 das Disposições 
Transitó:·ias, cvrn o fim àe suprimi· !~. 

Sala das Ses.;õ~.5. 7 d e ::.et.?mb!'O de 
194.6. - Carlo~ P!'estes. 

O SR. CARLOS ~L'\RIGHELA 
f ") - S::-. P:-es1de!lte, ~lC'.>".i'J pedico 

• C.e destaque wm po.r fim suprimir os 
~~ 1.0 , 2.0 e 3.0 do a:-t. 13, 'b~m como 
a exo:-~ssão ·•mais b:·eve" :io ~ 1." !!v 
mesmo a~·ti~o d&.s Dispo.:.içõe.:.; Tr~H!si
tórias. 
lt~e a1·tigo diz: 

··A disc!'im:nação de :·.:n(ía., es~ 

t:1 belecidas nos a l't~ . :s. 19 a 21 
·e 2!J dn. Constituição Federal en
tra~·á em vigor u 1 de janeiro tl0 
1S48, na part~ em que modifica o 
re~ime anterior" . 

os· parágrafos estabele<.:o:m p!·azos 
para se!· pôsto €m prática o que tkou 
t ssentado nos l'ef e ridos al'tigc3 da 
Constituição. 

Segundo ncsso modo d~ e!'l.tend.?r, 
h& tl.a.g:·ar;.te contraG:çã.o ~lltr.~ a.~ pa

. ':á.gra!os e o artigo. Dai a razão por
que ap'!'esentamGs emenda s'..lp:·!mindo 
os parágrafos. 

Senão vejamos, - e peço a at.:mção 
á os no'c!·es Rep.-esentan:e::, p~t r.:t a ar
gumentação que vou expen::le!' . 

O ~ 1.0 determina: 
•· Os Estados, qu~ <::lbra!'~m im

postos de exz:>o:tação !ldm<i do li
mite pr.ev:~·to no a!·t. 19, n.0 V, 
rõduzil'ãc gradativamente o ex
ce.:;so, de:.1tro d<> p!·azo d~ qu.atJ.·o 
anos, ~slvo o disposto no § 5.0 dA~ 

quele ctispos!tivo." 

O a!·tigo 19, item 5, da Ccnst~tuição, 
d.ec!~·a ou-e o imnós•to serit. cobrad" 
sóme!lt-e · ~Õb1'e .:1 exportação, até o li
mite miximo à.e 5 % . O § 1;0 do art. 
13 das " Disposições Transitórias". vi
sa fazer con1 que Estados que, nn si
tuacã'o atuar estejam cobrando esse 
in'l.?Ósto adma do previ.,-to na consti
t.uiçá.o. se aó.!l.ptem.. a-o estipulado, cten
t=o do prazo de (4uatro anoo, necessà
riam-ente s. contar de janeiro de 1948, 
assim, o dis-posith~o demccráltico e pro
gressista . inttoduzido na Ccnstituição, 

(I)) Não foi revisto pelo orador. 

só poG.erla s-el' ~• :,llicr.do, inl.egral!r.en
~. no fim de ~·eis aPos, u que ncs pa
l'C<:~ anuhr o pr (-!)rio tex·to constitu
cional. 

No parágrafo 2.0 verificamos a me.$
m~'l. coisa . 

O Sr. Paulo Sarosatc - V. E:.;.n 
c!e~eja s<tprim!r todc3 os pa!·igr~!os 
cio a.rUgo 13'? Desejaria sab~r ~e V . 
Ex.tr. dá ~c·m~::l~ o p!'::tzo de nm :l!10 
para cs f~~t .. <t::l~ :; r~duzi:·.mn o impôst-:> 
de .exportaç~o. qt.:ando e.cima de 5t;: . • 
lVIInha r.~r~unta tem pol· c.bjetivo s:l
ber s.e pcss.o aceitar a emend.:t de V. 
E>:.n . 

O SR. CARLOS MARIGRELA -
Nossa opinião é que, a partir do:! 1.0 

de ja r~.eiro d-e 1948. já ~c den. ~pli
car o que a Oon~tituição ~te =mina. 

O Sr. Paulo Scrrasate - Com pre
jut;::() par a 0:3 Est:ldc.s que ccbram o 
impó~·:0 ce expo:ta.-.;ão adma de 5 ~:, . 

O S.R. CARLOS MARIGHEL.'t ·-· 
1~ã.o íJos.so diz,er 1:.e cem pr.ejuizo, por~ 
qu·e a C~nst~tuiçào det~rmina .: os 
Es-tados de v ~m curr~prtr. 

O Sr. Paulo Sarasate -- V . Ex. o. 

deve convir que o~ Estados piecisam 
de prazo para adaptar-se à. nOVfl d is
crlminac5 o do contrá:-io o dc~e<!Ul!i
iJrio de ·.suas finanças poderá se:- fa
tal. Cúmo V. Ex.a. sabe, há. vários 
Est:.:1do'i que aín<Ja cobram o impôsto 
de ·2Xporração acima da. taxa de 5(;:, 
e u ão poderiam adaptar-se ao l'lovo 
regime, sem graves cons·eqüéncia...;;, 
dentro de npenas um ano de prazn . 

O SR . CARLOS MARIGHEJ .. I.I, -

Os E:..t2.dos lançarão mão dê meios 
pa~·n. que suas :inanças nao vcnh:nn a 
~cfrer. 

O Br. Pciulo Sara.sate -- Não c!·eio 
~eja !á.cil, n uma épcca de c:isc c:mo 
a qui' ~trav.essf..mos. 

O SR . CARLOS MARIGHELA -
V. Ex." deve r~-conh.~c€r que o pfazo 
~E·t~beleci::lo nas "Dlsposiç&;s Transi
tó!·iss'' ~rã. a partir de 1.0 de janeiro 
ele 1948, o qu~ é suficiente. 

O Sr. Paulo Sarasate -- A Cm-...s~ 
tltulç2o .::G-tn..bele<:.t ap-en..-~s o núxim<> 
d·~ 5 r;;,, ficando O l)l'3.ZO regulado pe-
1as "Dlsoosições Transitóris..s". A 

- ,• . i t • ...,,.l., Ql1CStaO e Qt S·U.õ!l:l I!l~:<>r a.,-.;~••. 

O Sr. Aliom.ar Baleeiro - O nc'bre 
ora dor. e11n principio, ~-~ razão . N:a 
realidad-e. t:llvez alguns Estedos 
tenham n~cessidade de 1·ecorr-er ao 
S-e~aodo para. que lhes permita _co·bra.r 
aU! o limite d.e 10%. E a. 1·azao está 
e.-n qu·e os Estadcs perdem metade do 
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irnpõs.:o de ín<iú~ a!as e p:-c!is::ões, c 
muitos áê!es t.er~.o ainda que surjr i ~ 
mlr ct:r!.a modaliáade do impósto de 
e;;po!•t .. ação, ccbrado scb o nome d..:: 
imcó:;to d..:! cxplorQ.ç:io 2.gricola e in
dustrial. Eslados como Espírito San~ 
to. &:·gipc e Clt t!'OS, não poderá'"' 
aãa.!;:.~:-~se no prazo de urn. :;.:lc, e 
embora ~on.stit.uam a -m!ncrb nem por 
isso d.~v~m ser ~;·bandon:tdcs à prótlria 
sorte . 

O SR . CARLOS MARIGHET .• P. -
Né.o c!·ei<> que o ~&Sunto p~·s.:a !ica_t 
resolvido, atf.ndcndo-se soment-e a 
si"tu~c.1o excepclcnal de at~runs E.5 • 
f.&.c!<>:; · oue nã-o p oderi:.:un ad·aptar-::; c 
c.IenttO "cto p~·azo prevl.sto. Sles. de-
verla.~l buscar mr:ics p:.ua soluclC~1~U' 
Séli.'i p rcbl!:-m!iS, C r!ãO rtc.:>rre1· â.S 
Di=:pc~ ições Ttal'l.b'i tórias d=t. oonsu
tuicii.o Federal . 

ó Sr. Paulo Sarasate - Se há ex-
ceção. é ~omente par<.l os Estados qu.! 

ccbram ésses triburos. Não afet,a, a!J
solmamente. a disciiminação de ren
clas no t oc.:ante àqueles que não o:; 
cobr&tn:. V. Ex.a s~.be . que o Estado 
<!e Ser g;pe, só do impõsto a que s::: 
ref-e:e:n as Dhposiç6ê.-:; Transitórias, 
cobra, 1;crsentemente. tre7.e milhõe.:; 
de crt!%~lros. O Es:.ado <lo Espírito 
Santo {Stá nas mesmas condições. e 
não podem ambos equilibrar .su~s ft
nança.s. der:tro c!a nova dkcrimtn:l.çtio 
no pr~zo d~ um .e no . 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
As coisas não se pass:1 m assim, J!ot.:·e 
·D~putad.o Pa u!o Sa;: :\..satc . Estamos 
habltt..J cc~ a C i.< i t· no plen!'l.rio . =:~.t·
gt'.Lment~ç:':.o dê~: tiP<>. que não con
ven-ce . Pcsso cit .- um exe-mplo: (JUa n
do se t~·:.üou d·as e:m cnd•as que isen
tavam rle lmpo.:.t.o:; a pe·qnena proprie
da·d-e, C:: 20 ht!ccar~s para menos, o 
que .s-e declarou •oi qu.c is~o iria pre
judica \· os Estadcs enormemente . 

O Sr. Pat!lo Sarasate - Estou a!·
gumen·tando <:om fatos ccnoretos : -
e. r·enda dos Estuios, pre-fixad-a nos 
<>rçamen tcs e r es ultan tJC da arrecada
ção. Ná.Q se ~.rata de justi.Ecação 
.apens.s para opor uma cc.rtin ':1. d:! 
.fu:n~cn aos olhus doe V. Ex.o.. E ~. 
-reaHd . .3. dç, ê o qu-e está compro~·ado : 
<>s Est~dos d~ Sergipe e Espirito San
to têm cobra.du es.~tJ.s cifras ncs anos 
an~·~rlo:es . E' matemt..ti{:o, é preciso. 
Nad·9. oa r:1 ilucil: ou -eng~n3.r os s:-s. 
R epre:::e·ntan·tes. 

O SR. CARLOS MARIGHELA - 
V. Ex." não me está ccmpr~nder.do. 
ou não f ll:l es!órço pa.ra iss.o . 

O Sr. Paulo Sarasate - Não é caso 
de cca:npreensão; t-rata-se de t'atos. 

O SR. CARLOS MA:CUOHELA -
Cit-éi ca:.cs e argumentes. São fatos 
que representam uu•..a exceção. SE: 
at.ri·bt:i:-mcs certO!! àireito3 na Consti
t lt1ção e Ct:p.c!s d !!atamos o prazo pa
.::n -exéCução do dtsposoitiv<>, nunc.a 
aulicarcmos o t!~x to. 
·z· ..:ontra i.s.:o que nos 1 ebclamo:-: 

Tanto() no dispci::itlvo do ~ i.. 0 , com() 
nos c!-emc.is. o qne se ptccura é anu
l~u· cs dir~·ito3 e ccnce.s~ôts detno

Cl·ó.tice.s conferid.)s pela cons-tituição . 
As D!~r.-csi<;ões Trr1.1:sit6rias flrncio-
11am c c-mo o g·r. ti lho d-ê urn r-~vót·,-er 
~ucntaC:.Q co:ar a a Coustitulção. 
·O Sr. Gale:1-!) Paranhos - O ím

~Õ5r..tl em aprêço, que nas e~t~tíst~Ca;) 
figu~·=-- cc.mo c.?l>rado pelo Estado, mtt.~ 
qt!e . na realid.; d~ . f oi criad0 por êle 
.c p.::>.ss::1.do para o mul1icipio. rtl->:·e
senta 18,55'i'~ C·::l. re·nda global dos mu
ntcíp!cs, em m~u Est::ld-o. Não poc!e . 
r.orts.nto, ~er extinta d-e um di.a pa~ 
.::a CUt!'O. E ' pn:ciso dizer que coucor
do cem a e:~ti.nçã.o, tn9.S seu ?rocc:s~o 
deVê ser g-.::adativo, para não preju
cHc~r a receita de muitos :&:st:ldü!;. 

O SR. CARLOS MARIOHELA -
Muito ç,t,rigado a V . Ex . .~ pelo apurte. 

·lllG.5 ~cu obrigSJdo 3. mant~r meu pun
to de vista, certo ct-c que. no prazo 
e.Hipulado no artigo, há me1os para 
.aclica.r, gradativamer1te, o que esta
belece a C()nstl·tu!ção. 
~aturalmente, Srs . R.?pt es·entant~s . 

nossa lJancacta. náo s-e cat·e ·af*llas pe
la supressão do parágrafo primeiro. 
mas t~mbém pela do paràgrafo se
~;undo. VV. Ex.a. terão oportunlda~ 
de ri-e cbs.trva1· quanto c injusto o 
dis pusitjvu Qu~ equi figura. pois es
tipu!a 'flu.~ p::ua aplica<alo de 10°·: 
dn renda ar~ecad-s:d-a para os rnumci
pios do Br::tsil, exceto os das capi
tais , se ~xi.ge o 1)ra.zo de quatro a:nos. 

. .a partir ãe 1~48. Qu-er di2er que so
'me-nt,e em 1952 setã-o os municipics 
oen·efici-ados c-crn e-ssa. renda . 

O 51' , Pa.·ulo Sarascte - Se V . Ex.a 
se refere à parte do impôsto de ren-
1:!0. destinada :aos mun1c1~os e il. 
npllcação do impósto de combustivel . 
estou com V. Ex.~ e votal'ei a favor 
dA emenda do deputndo .João Bote1hu 
que corrige essa últilnn situação. 

N-este ·p-onto, ~oncordo, ~r<IU·e está 
ai uma conquist:1 democràtioa. ~.s 
110 outro ca.s.o, nilo . por trat-ar~!!<: d~ 
hnp.ôsto já. ed~iente. 

O SR. CARLOS :MARIGHELA 
Ainda. bem que V . Ex.11 -está. de a-eór
d.o comigo. 

O Sr. Ga.leno Paranl,os - · O Rio 
Gra11.d.e do None -entregou o produto 
de alguns !m~o.?"tos nos municípi~s. 
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E assim outros Estados. Extingui-los 
d~ uma vez, portanto, seria grande 
~imn, porque iria ferir ean chei.<) a 
receita dêsses Estados. 

O SR. CARLOS MARIGHE.LA -
Nã.a pretendemos extingUir o impôsto 
imediatamente . Tanto assim que. na 
Constituição a ser promulgada, se de
terminam novas rendas para os mu
niciplos. 

V. Ex." não pode desfazer a con· 
quista de 10 por cento de tôdas as 
rendas arrecadadas para os Municí
pios. E' uma. grande contribuição. 

O Sr. Galeno Paranhos - A extin
ção ex-abrupto inutiliza a conquista. 

O SR. CARLOS MAR!GHELA -
Os municípios vão entrar em regime 
novo 

O Sr. Galeno Paranhos - Estou do 
a.côrdo com V. Ex.~ . mas o processo 
dev·e su gradativo. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Deve ·sex gradativo; w...as. com o pra
zo longo que se estabelece nas Dispo
sições Transitórias, anula-se a Cons
tituição. V(ã.mos esperar P. cu 10 anos, 
para podermcs aplicar o dispositivo 
:onstituciona!. . 

E mais ainda. Srs . Constituintes, 
somos também pela. supressão do pa
rG.grafo 3.0 , onde se diz que será cum
prido, gradativamente. no curso de 
de~ anos. a partir de 1948. 

Vejam bem: são dez anos, a partir 
de 1948 isto é, 1958. Um absurdo r 

O Sr. Nestor Duarte - E' absurdo. 
Nesta parte voto com a emenda de 
V. Ex.a. 

O SR. CARLOS MARIGl{ELA -
Nem poderia ser outra a atitude de 
V. Ex:.a. 

O Sr. José Bonifácio- V. Ex.• tem 
tôda razão. As Disposições Transltó
ria.s querem anular a ConstltuJção. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Perfeitamente. Já declarei que t!S<;Rs 
Dispos!ções Transitórias são como um 
revólver apontado para o texto da 
Constituição. Não poderíamos admi
ti-lo sem levantar nosso protesto. 
. Agora. desejo falar sObre o pará
grafo 4.0 • ,cujo destaque havíamos 
plei~3.dO. 

O Sr. Galeno Paranhos - Tenho, 
agui. uns dados interessantes com re
ferência ao impOsto industrial. o 
Pia ui está em primeiro lugar .• 'U'reca
da. dêate im"OOsto 35,01% da sua re
ceita; em segundo lugar. Sergipe, com 
'38,58%: em terceiro. o R.to Grande do 
Norte, com 26,'18%: em quarto. o Ma
ranhão. com 17,34% e sucessivamente 
outros menores. Os que nlo figuram 

criaram o impósLo e o entregaram as 
Prefe1tu·ras. Portanto. a extinção do 
impõsto deve ser gradativa, em quatro 
anos. porque. d-e I)Utro modo, se dese
quilibrará. a receita de várlos Estados 
e de muitos murucipios do pais. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
~sse desequillbrlo seria temporário, 
mas em bene!fc!o dos Estados. po.ste
riormente. 

Na parte do ~ 4.0 , requeremos des
taque para a expressão "mais breve", 
porque achamos que a lei federal ou 
eet!ldual, conforme o caso. poderá es
tabelecer prazo para o cumprimeni:.o 
do disposJtivo. Todavia, Sr. Presi
dente. subordinamos o § 4.0 aos ante~ 
ri ores . 

Requeremos. portanto. à Mesa, que 
a votacão dos nossos de!':i:.aques seja 
feita por partes. Inicls.lmente. o § V>; 
em seRuida. o 2.0 e, por último. o pa
rágrafo 3.0 <Muito bem.) O I! 4.o es
taria prejudicado no caso de cairem 
os parágrafos cuja supressão pedi
mos. 

Solidtv a at-enção do Sr. Presiden
t~ e dos Srs. Representantts para o 
tato de que. se não calt·em totalmen
te êsses dispositivos, o § 4.0 deverá. ser 
mantido .a fim de f1Ue seja possível 
r.stabel~e!'4 pelo menos, lan prazo 
mais breve para a aplicl:lçào do dis
positivo da Con.c;tituiçi'io. 

Fica, pois, sôbre a Me.sa nosso re
querimellto, pa1·a que a votação se fa
ça por partes. 

O Sr. Leite Neto -V. Ex.:>. nermi
te um apru.·te? O l'lobre oradol: cuida 
do § 2.0 na parte que retarda o fl.\\
x1Uo do Govêrno Federal aos Munt
c1pios. D~vo salienbr, de referência à 
extinção imediata pleiteada dos im
postos atualmente cobrados pelos F..s
tados e não definidos na atual Cons
tituição, que cê.rca de 10 pequenos Es
tados sofrerjam verdadeiro colá.pso fi
nanceiro, se a extinção se fizesse ime
diatamente, · ou mesmo a parth· de 
1948. Parece que o dispositivo trans
siglu estipulando periodo intermediá
rio p~ra que êsses Estados façam, renl
men te. o. adaptação ao novo sistêma 
ti"ibutárlo. 

O SR. CARLOS MARIGH"Jõ'-.LA -
Obrigado Sl. V. Ex. •. O nobre Depu
tado, por certo, durante a votação te
rá ensejo de se pronunciar concreta
mente. 

Sr. Presidente, Já agora apenas so
licita. a V. Ex. a a votação d~ deRta
ques, parágrafo por parágrafo. CMu~
to bem; muito bem.) 
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O SR. PRESIDENTE - Vamoa vo
tar o destaque solicitado pelo nobre 
Representante 8r. Oarloa Pr~te". 

De acôrdo com o pedido do autor 
do requerimento, a votaçClo aeri feita 
por partes. 

Os Senhores, que aprovam a I'Uproa
são do § 1,0 ao art. 13, dae O!llpost
ções Transitórto.s. quolram levantar
se . !Pausa.> 

Está rejeitada. 
Os Senhores, quo nprovam 11 AU

pressáo do - 2.0
, do urt. 13. c1llft n~

posições Trn.nsltórlur.l, quulrClm lovcm
tar-se. c Pausa.) 

Está rejeitada. 
Os Senhores, que uprov11m CL supre

são do ~ 3.0 de nrt. 13, dM IJt~post
ções Transitórln:s. CJUolrn.n levnntnr
se. <Pau.,a.l 

Está rejeitada. 
O SR. CARLOS MJ\..Rl(lHELA <Pe

ln ordem) - Sr. Presidente, V. Ex.• 
dt!veria submct.er n votos, ngora. o § 
4.0

; entretanto, peço 1\ retirada do 
nosso pedido de dest.I\QUC, 

O SR. FR'ESIDI!:NTE - EstA de
ferido o pedido do nobre Ruprcscn
tante. 

Estã prejudJcndo o do111.11qua aoUct
tadu pelo Sr. Brocha.do Roohn, nos 
seguintes tênnoa: 

Requeiro dPStn('JUe do 5 3." do aru
go 13 do projeto dr· Ato Oon,.Utuc!o· 
nal, para suprimi-lo . 

Sa la das Scss6~e. 7 da •f' i "mbrll do 
194ô - Brochado da R0011n . 

O SR. ANTON 10 MAJI'R.A C • l f Pe
la qrdem> - Sr. Pa·chldont.o raouert 
destaque das exprL"eud\ciS .. da t.f\cntooa 
de reconhecido VlllOr". 11" rn aart"m tais 
palavras tnclufdos nu I J. .. do art. 4.0 

do A to das DlapotdçOcus Conntttuctona.ts 
Trn nsi tór1as. 

Na sessão de onl rm à noltr Uve 
oportunidade do jlllftltlonl' -'",.~ fies
taque. S . Ex.• o Sr . Pro1ddnnt.t" hOU·· 
ve por bem doclor"r CJUd o m~flmn se
ria ~vbmettdo 11 votoa m' litllllllo drRta 
tarde. Como J' paaaatnOM " trntar 
de matértn de outro lll'thro. norusulto 
a v . Ex." se .o d~•tuoua por mim ao
licita do será subm~t.ld\1 " votos nosta 
oportunidade. f Mtttlo hem,, 1 

O SR. PRESIDh."NTfll - V. Ex.• 
tem razão . Votadu puJil Oua, a. mo.
térta, que óra submeto l ann declslo, 
passaremos o. coll'ltur do dnataQue re
ferido pelo nobro Repra~ntante. 

<•> Nlo fol revllt-o pelo orador. 

O SR. ANTONIO MAFRA - Agra
decido a V. E.'x.*. 

O SR. PRESIDENTE -Vou sub
meter a votos o destaque requerido 
para a. emenda n. o 274, de autoria do 
nobre Representante Sr. Lett .. Neto, 
e outros, assim recUgido: 

Requeremos destaque para a . emen
da n.0 274, ao art . 130 - VII do 
Projeto Prlmi ttvo que corresponde ao 
art . 19 do substitutivo 

Sala das Sessões da Assembl~la Na
cional Constituinte, em 15 de agôsto 
de 1946. -Leite Neto. - Gercindo de 
Pontes . - Christiano Machado . 
Walter Franco . - João Aguiar. 
H eribaldo Vieira. 

A emenda diz: 

N.0 274 

Acrescente-se ao art . 130 onde 
convier: 

Art. 130 . 
VII - · E..~plora.ção Agricola e 

In•lustrial , cobrado até o má.xt~ 
mo de 5% arl valorem, sôbre as 
mercadorias de produção do Es
tado vt:dados quaisquer adtcio-' . nais. 

O SR. LEITE NETO ( •) - Senhor 
Presidente. poucas pa-lavras apenas 
j usttficarão a retirada que vou fa~er 
do destaque que s.:>licitei para a minha 
emenda. 

Não fiquei per!e1t.:unel1t~ conv:!nclao 
das razões d e ordem financeira que 
leva-ram a ilustre e dou ta Comissão 
C<lnstitucional, muito espccJe.lmeutc a 
Subcomissão de Dlscrimtnação de 
Rendas, a não ado~ar o impóst.o de 
exploração agricola.·lndu:>trial, qu.e 
vem sendo cobrado notadamente pelos 
pequenos Estados da Fec!eração, qua
se sempre não beneficiados com o--im
pôsto de exportqção . 

Sabem os nobres cn!egas que para 
diversos Estados, principalmente os 
que._,nao possuem pôrto de mar por on
de possam escoar-se para o ~xterlor 
as suas merca-dorias, o impOsto de ex
portação rende quantia 1ns1gruflcan
te, não chegando mesmo a ~se.r na. 
receita dos mesmos Estados. O impôs
to de exportação só tinha \!Vidente
mente importância financeira para os 
pequenos Estados onde aliâs era co-· 
brado sob malfadado aspecto de ~
pósto interestadual e tntermun!c1paJ. 

Efetlvamente, se compulsarmos a 
hlstóriao financeira dos pequenos Es-

< •) Não !oi revisto pelo orador. 
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tados do Brasil, veremos que o !mpôs
to de exporta.çA.o só pesou na respecti
va recelta enquanto fol cobrado com o 
caráter de lmpOsto interestadual. 
Após a extlnçiLo do 1mpôsto intel·esta
ladua·l, e quando se deu ao impOsto de 
exportação a sua verdadeira acepção 
constitucional. a qual partiu' mesmo 
de 1891 e !ol mantida em 1934, perdu
rando até 1942. verificou-se que o 
1mpôsto de exportação entrava. em re
duzidfss1ma parcela nas receitas dos 
pequenos Estados. Só é ponderável pa
ra aquêles que possuem portos de 
mar. por onde as mercadorias }X)dem 
ser exportadas pa!"a o exterior. 

Esta afirmativa encontra bases pe
remptória~. insofismá.veL":i nas esta
tísticas pelas quais observamos que o 
impôsto de exportcção atingiu. em 
t954· r.:·penas a pouco mais de 100 mi
lnoes ele cruzeiros . 

O impõsto sôbre exploraçãú agrico
la-industrial cobrado em ·vários Es
tados. foi criado como sucedân~o do 
1mp6sto in t"r-estadua1 e já atingiu, 
nnquêl~ p!!r íodv a 75 milhões de crtl
zelros. A :ctlrada brusc~ dêsse imofl~ .. 
to iria a(;f'l'rct.nr verdadeiro colapso fi
nnncPiro. como tive oportunidade de 
d4'mo~strnr. desta trlbllna . 

O Sn. . COSTA NETO- V. Ex.ll per
mite um aparte? QuE:rta. ter a confir
mncll.o do seguinte: V . Ex.Q vai de
clst.lr rio l'teU destnqu~? 

O sn. LEITE NETO - Perfeita
mente. 

Orn. t>x!:~tem, Estados como o do 
Ptaui. or.de o \mpõsto sObre explora
ção agrícola e industrial representa 
cêrcn de 35% da receita tributária. No 
Estado de Sercipe representa 3:!% . 
Sendl) assim. diversos Estados da Fe
deração flcarta.m qua:si Impossibilitados 
de encl)ntrar um sucedâneü 1m~dia
to pura tal tmpôsto. 

o Sr . Paulo Sarasate - V. Ex." já 
está. satisfeito com a votação há pou
co realizada. 

O SR . LEITF NETO - Acontece, 
porém. que a·s minhas palavras '\Qui 
no plenário, feLizmente. fiZeram com " 
que a ilustre Subcomissão de Discri
minação de Rendas chegasse à con
v:icção de que o efetivamente era in
dispensável um perfodo de adapt.a
çúo em que as unidades federat!vas, 
sobretudo as pequenas. pudessem 
rea.justn·r seus orçamentos ao novo re
gime tributário adotado pela Cons
tttuiç~o de 1946. 

Como não quero tomar mais tempo â 
Casa ainda como bomer1agem à douta 

Comissão Const.ttucional e porque es· 
tou perfeitamente convencido de que 
com êsse período intermediário os Es
tados poderão, patriótica e racional
mente, sob orientação da moderna ci
ência das finanças entrosar-se ao no
vo sistema tributârio brasileiro, pe-

. ço a V. Ex.• retirada do destaque que 
pedi pa·ra a emenaa. de minha auto
ria. (Muito bem>. 

O SR. PRESIDENTE - Está re
tirado o destaque. 

Em votação o destaque reque1·ido 
pelo Sr . João Bo~elho da expressão 
"art . 15" •cto art. 13 das Disposições 
Transitórias, nos segulntez t&rmos: 

Requeiro destaque da expressão do 
artigo supra - "art. 15" - para o 
efeito de suprimir tal art. 15, pois 
do contrário os Estados e o Distrito 
Federal ficarão prejudicanos na par
te do tributo. que vêm recebendo, es
ti pul~do ;10 § 2 ." do art. 15 das Dis
posições Transitórias da Constituição. 

.:::)ala das Sessões. 7 de setembro de 
194-6. - João Botelftc. - Alvaro 
Adolfo. - Lameira Bittcncourt. 

O SR. JOAO BOTELHO <"') -
Srs . Representantes, apresentei re
querimento de destaque da expressão 
''art. 15" do art. 13 das "Disposições 
Transitórias". a fim de que seja :.1 
mesma ca11celada.. 

Justifko por que o fiz. 
O art. 15 do projeto apmvado. en

tre outros impostús que ~a:be à União 
dec·retar, refere-se. para citar os mais 
importantes, aos constantes do nú
mero m, assim redigido: 

"ITI - sôb.re produção, comér
cio, distribuição e consumo, e bem 
assim importação e exportação de 
lubrificantes e de combustivet.s 
líquidos ou gasosos de qualquer 
origem ou natureza, estendendo
se êsse regime, no que fõr apli
cável. aos minerais do pais e à 
energia elétrica . " 

O § 2. 0 do mesmo art . 1:5, parte 
perm&.nente da Constituição, pres
prescreve: 

"A tributação de que tra.ta o 
inciso ni terá a forma de im
pôsto único, que incidirá sôbre 
cada espécie de produto. Da ren
da resultante ca-berá aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municí
pios uma cota parte proporeto-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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nal à superfície, população e ao 
consumo ou produção, nos têr
mos e para. os fins consignados 
em lel federal. " 

O Sr. Costa Neto - V. Ex.a re
fere-se exclusivamente ao art. 15, 
isto é, deseja a sua retirada do ar
tigo 13 das "Disposições Transitórias''. 

O SR. JOAO BOTELHO - Exato. 
O Sr. Costa Neto - A Comissão 

está de acOrdo com V. Ex. • . 

O SR. JOAO BOTELHO - Abre
vio minhas considerações, Sr. Pre
~ldente. e me dou por mÜ!to satis
feito pelo parecer favorAvel da Co
missão quanto à emenda supresslva 
por mim apresentada, que só tem o 
grande alcance de beneficiar todos 
os Estados. (.J!fuito bem; mutto bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Em vo
tação a. emenda de autoria do Se
nhor João Botelho. que acaba de ser 
defendida pelo seu nobre autor. 

OS Senhores, que aprovam a emen
da. queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está aprovada. (Palmas. l 
Vamos passar M> destaque reque

rido pelo Sr . Honório Monteiro no 
sentido da supressão do § 2. o do 
art. 13, nos seguintes têrmos: 

Requeiro destaque da palavra 
1'transferência" - do art.. 13, § 2 . 0 , 

afim de ser supressa. 
sa:a das Sessões. 6 dE. setembto de 

1946. - H onõrio Monteiro. 

O SR. PA~ SARASATE (*) 
(Pela ordem> - Sr . Presidente, pen· 
so que a ~mencta anunciada por V . 
Ex.a está prejudicada. em face de 
emenda. anterior, da bancada comu
nista, pedindo a supressão do dispo
sitivo citado. 

O SR. PRESIDENTE - Houve 
engano de minha parte. A emendA 
não está prejudicada, pois se trata 
de destaque de expressão contida no 
c:Uspositlvo e, por isso, não 1'ol objeto 
do debate anterior . O destaque visa 
suprimir, não todo o preoeito. mas 
apenas a expressão "ou transferên
cia'•. 

Tem a palavra o nobre Repre.sen
tante Sr. Honório Monteiro, autor 
da emenda. 

O SR. HONORIO MONTEIRO (•) 
- Sr. Presidente, apresentei dest~-

( •) Não foi· revisto pelo orador. 

que, a flm de suprimir a expressão 
"ou transferência." do § 2.0 do ar
ttgo 13 do Ata dos Disposições Tran
sitórias. 

O têxto da Constituição tran3f~
riu aos muntcíplos o impôsto de in
dústrias e profissões que, pelo regi
me anterior, era arrecadado pelo Es· 
tl\do e do qual 50% eram entreg11cs 
ao município. 

Pelo têxto ora aprovado, êsse im
põsto pertence integralmente aos mu
nlcipios. O art. 13, entretanto, C'--5-
tatui o seguinte : .. 

"A discriminação cins re:adas 
estabelecida nos arts. 19. 21 ~ 29 
da Consti tulção Fede~·íl 1 entra rã 
em vigor a 1.0 de j:~ il::!iro de 
1948" . 

Nc;s pa r ágrafos se fixam praz'.)S de 
aplicação gradativa da discrimina· 
ção de rendas. 
~e não n:tirarm.os a expre:::sáo -

'10U transferência" -- todcs os !m
postos que, pP.lí\ nov~ discriminaçS.O 
de rrndas, cab,:-rl aos municípios, ti
carão com sna ~plicação retardlda 
no minlm~ por quatro anos. P~re
ce-mP., entretan:o, qne o intento da 
Comissão era o ~cguinte: 10% do 
impõsto sõbre a rer.à~ a ~er dlstri
buico aos municípios ~erão ent;re
gues, gradativamente, no prazo d.e 
quatro anos, em cotas de 2 1/ 2% por 
ano . 

O Sr. Pau.lo Sarasate - V. Exce
lência tem tooo. a razão. E ' inad
missível que se dê ao município r'!n
da apreciável como esss, da qua l só 
após o período de quatro anos se 
poderá benefl ei ~ :· . A exceção ab~r
ta ao artigo IJ é suficiente pari\ a 
União reequlli!Jrar qunlquer prejuízo 
que sofra com a entrega dessa per
centagem nos municípios . A ::men
da de V. Ex."' portanto, tem meu 
inteiro apoio . 

O SR. HONóRIO MONTEIEO -
·Peço, pois, à Assembléia a súpr~s
são das palavras - "ou traru!c:rên
cia" - a fim de ctue o municfoio. 
a part.lr de 1.0 de janeiro de 1948, 
comece . a arrecadar integralmente o 
lmpôsto de indústrias e JJrat'issões e, 
gradat!vamente, vó. recebendo tam
bém ums. cota do f.mpôsto sõb!c -a 
renda, bem como, 1guslm~nte, uma. 
cota no regime de variedade que 
ven1 também estabelecido no tê~t.o. 
<Muito bem; muito bem.) 
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O SR. COSTA NETO ('") - SP.
nhor Presidente, a Comissão da Con-s
tituição está de acõrdo com a. expo
sição !cita pelo nobre Deputado Se
nhor Honório Monteiro. Aliás, o 
ilustre Representante, Sr . Paulo Sl
ra.sat.e, já deu explicação cab.ll. 
<Muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Vai·.:ze 
-pr-eceder à. votação da emenda do 
nobre Representante Sr. Honóno 
Monteiro, ao § 2 . o do art. 13, su
-pressiva. 

Os Senhores, que R aprovam qud
ram !evanta..r-se. <Pausa.} 

Está aprovada. 
(Após a votação supra, ::z.seume 

a pres~. o Senhor Melo 
Viana, P,·uiàente) . 

O SR. PRESIDENTE - Na vota
ção referente à. mudança dl Car>itnl 
da República, meu ilustre ante~s
so1 nesta c&.deira deixcu fic.:u·. ntt 
pasta respectiva, em m~io de o~1t:·o-.; 
papéis, requerimento de destlque f•lr
mulado Pflo Sr. Repres~ntante An
tônio Matra.. Prometera , emretant·J, 
voltar ao 2ssunto . Vou cumpr~:.c(lm 
prazer, Stl!t deliberação. 

A ma.téría já. t-:: 1.'e a votaçã.':: ~nr·a
minhada na sessão de ontem ~ seu 
destaque está ::a ssi:-n rc:dlgido: 

Exmo. Sr. Fl.!'csicl <'nte da A.ss2m
blél!l Nacional Con:tit utnte: 

Requeiro destaque das palavras 
"de técnicos de reconhecidc ool~". 
da emenda n. 0 3:!4. para serem co
locadas imediatament :- d!:pois da pa
lavra ·•comissão'' nn ~ 1 . 0 do arli·lO 
4. 0 dl redação s ubt;ti tt:t int do .Atv 
das Disposições Constitt:.clcn:tis Traa
sitórias. 

Sala da.~ Ses!:"Jes. em 6 de s'etem
bro de 1946. - Antónia Mafm. 

A emenda cllz: 
N. 0 324 

Emenda aditiva 

Acrescente·se, onde convier: 
" Promulgada esta Constitui;ão, 

o Presidente cb República no
meará, no Pl'.:tZo miximo de 60 
dias, uma comi.ssú.c de lkcnicos 
de reconhecido valor, para. pro
ceder a estudos nas vár1o ~ loca
lidades adequadas à instalação d:-t. 
Capital. O rels tório dê~ses ~:stn
das será .encam1nhaão ·ao Con-

(•) Não foi revisto pelo orador . 

gresso Nacional que, a partir àa. 
data de seu recebimento ten\ 60 
dias pa.ra fixar o local dentre os 
indicados. Se o Congressv ex
gotnr o tempo sem se pronun
ciar, estará automàticam~ntP.o 
aprovado o local indicado no pri
melro item do relatório. O t?re
!!dente da República, sob peru. 
de res·ponsabilldade, terá, então, 
o prazo improrrogável de 5 ancs 
para transferir a sede da Capi
tal". 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, essa emenda foi discutida e 
a Comls.=ão já se pronuncit.:u sõb~e 
ela. 

O S,R. I·?..ESIDENTE- Os Srs. Re
presentantP.s. que aprovam o reque
rimento de destaque parcial da emen
da 324 queiram levantar-se. <Pausa.) 

Está rejeitado. 
C SR. ANTONIO MAFRA - Sr. 

Presidente, requeiro verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE - Consulto 
o nohre Representante sóbre se satisfaz 
com uma nova verificação simból1ca. 

O SR. ANTONIO MAFRA -Per
feitamente, desr:le que precedida de 
nova leitura do destaque, porquan
to, no momanto. os Sls. Representan
tes n:io têm perfeita lembrança da 
matéria em votação. 

O Sr. Pau.!o Sarasate - V. Ex.• 
deseja que se acrescente "Comissão de 
técnicos de reconhecido valor" . Não 
pode deixar de ser assim. Votarei com 
a emenda de V . Ex.a 

O SR. ANTONIO MA.FRA- Agra
decido a V . Ex." 

O SR. NEREU RAMOS <Pela or
dem) ( 0 ) - Sr. Presidente, parece
me que a Casa não está bem informa
da do que _pcorre. No art. 4.0 , § 1.0 , das 
Disposições Transitórias, estabeleceu
se que, promulgado êste e-to. o Prest ... 
dente da Repübllca, dentro de 60 ~s. 
nomeará uma Comissão, a fim de pro
ceder ao estudo da localização topo
gráfico. da nova capital. 

O Sr. Plínio Barreto - Comissão 
que só pode ser de técnicos. 

O · SR. NEREU RAMOS - Já se 
ind!JZ, clara1nente. que essa Comissão 
só pode ser con.stituida de técnicos. 

Não tenho, entretanto, dúvida em 
declarar a V . Ex."', Sr. Presidar. te, 

(•) Não · foi revisto pelo orador. 
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que voto pela emenda, embora con
sidere, evidente a intenção do têxto. 
<Muito bem.> 

O Sit . PRESIPENTE - Vamos pro
ceder a nova. verificação da emen
da n .0 324. 

Os Srs. Representantes, que votam 
favoràvelmcnté à emenda sugerindo 
se: acresça a expressão: •·com\s~ão de 
técni~os d~ reconhecido valo:•·, quei
ram levantar-se . 

Está a.prov a da . 
Acham-se sôbre a mesa ;>edidos ue 

destaqu~ dos Srs. Representantes Café 
Filho. Carlos Prestes e Brochado àa 
Rocha para supressão do n1·t . 14 d9. s 
Dispos!çóes Transitórias, nos seguin
tes têrmos: 

Suprimn-5e o art. 14 das Di..c;posiçõeiõ 
TranEltórias . ,-

Sala das Sl!ssões, 7 de setembro de 
1946. -C a/ é Filho. 

R -.'que::-emos destaque p9.ra o ar
tigo 14 àas Dispo.si~õ ~.=: '!'rn.ns!tória..'i 
a fi.:n de suprimi-lo. 

S!th dDS Si!3sóes, 7 ~e setembro de 
194ô. -· Carlos Prestc.fl. 

Requeiro destaque, dn &; :·t . 14.0 dCJ 
Projeto do Ato Constltnd.:na1, }Jara 
suprimi-lo . · 

Sala d::ts Sessões, 7 àe setembro cte 
1946. - Brochado da Rocha. 

O SR. ALCIDES SADENÇA ( ~>) 
<Para encaminhar a votação> - S e
nhor Presidente, a. bancada comunlsta 
pediu destaque de emeuda supressiva 
do art. 14 das Disposições Transitó
r1as, a.rt1~o que diz o seguinte: 

"Os atuais Senadores e Dapu
tados terão o prazo de seis meses. 
a ~ontar da promulgação dêste 
Ato, para cumprirem o preceito 
do art. 48, II. a, segunda parte da 
Constituição Federal". 

Sr. Presidente, nto se compreende 
o dispositivo, uma. vez que & consti-
tuição reza: · 

"Art. 48 - Nenhum deputado 
ou ~enador poderá.: 

n -- àesde a posse: 
a) exercer função remunerada 

nem ser proprietário ou diretor de 
er.nprêsa que goze ae favor decor
rente de contrato com pessoa ju
r1dica de direito público" . 

Por que, entio, esperar seis meses 
para aplicação da Inedlda? 

O que se deseja. - parece-me - é 
inutilizar preceito moralizador já 

aprov&do pela Casa e per!elta1•1ente 
claro, quando afirma: des~ a po3se 

Esperamos que esta ilustre Assem
bléia vote pela supressão do art . 14 
das "Disposições Transitórias", hon
rando, assim, o mandato popular e a 
moralidfl.de do Poder Legislativo . 
(Muito bem,· muito be7~ . Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Já tendo 
ínlado um dos autores e não se tendo 
manifestado a Comb::;ão, submeto Cl 
apreciação da Casa a eme.nda do Se
nhor Café Filho, aue r.1anda supriml.t 
o artigu 14. 

O SR. CAIRES DE BRITO <" > -
<Pela ordem> - Sr. Presidente, de
~ejava observar à Comlesão, relativa~ 
!i1ente ao dfsposttivo sõbre o prazo de 
uls meses para Senadores ·e Depu
ndos se desincompatibll1zarem, que o 
Regimento Interno àa Casa, votado 
n CI com&c:o do ano, Já proibia que os 
Deputar~t:.s e Senadores ió~sem pro
pr1etãr~c~ de emprê3a Logo, o refe
r ido pr~zo àt- seis me::;es não se justl
fica. pc~q~:e nfto se deve admitir Rin
da ha~a . na Assemb!étn, Representan
tes que. contra o Regimento, .i~Jam 
proprietários de empré:;:ls beneficiada..; 
com prl \'!légio.;. 

O Sr. Brochado da Rocha - · Ser1a 
rt~tabelecer uma ex<;eção que não 
existe. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Per
feitamente. 

Assim, Sr. Presidem.: . é desnecessá
rio o dispositivo. (J'r!uito bem.) 

O SR. PRESIDENTE- Vamos vo
tar os dcsts.ques supressivos do art. 14. 
jã lidos, c que dizem o seguinte: 

" Os atuais Senadores e Depu
tados terão o prazo de s~ls meses. 
a.. contar da promulgação dêste 
Ato, para cump.rlren1 o preceito do 
art. 48, II, " a", segunda par~.e da 
Constltuiç~o Feder~!" . 

Os senhores, que aprovam os desta
ques, qut>lrom le\•antar-se . <PCJ.usa . ) 

Estão np~ovados. (Palmas.) 

O ilustre Senador Attuo Vivaqua re
quereu de~taqt.:e, qus.nto ao art. 15. 
nos seguintes têrmos: 

Requeremos desta.Qtle , 110 art . 15 do 
Ato das Disposições Trar1~ttória.s , da 
e>-."J)ressão ··a.té três antigos juizes s~c
cionais" a !1m de se: ~ubsUtui.do ~e!o 
se6Uinte, que tracl.uz o pens2mento da 
Com!ssã.o Const1tucio11al. 

(•) Não foi revisto pelo orador . 
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"Até três dos juizes secctonai3 e · 
substitutos da erttnta Justiça F~ 
deral". - Atttlio Vtvacqtta. 

Há Ul'lla emenda supres.siva do se
nh<>r Senador Carlos Prestes. noa se
guintes têrmos: 

Requeremos destaque par~ o art. 15 
das Disposições Transitórias a fim de 
suprimi-lo. 

Sala das Sessões, 7 de setembro de 
1946. - Carlo!J Prestes. 

O SR. CARLOS J.\iARIGHELA 
<Pela ordem> Sr. Presi<ient~ . a nossa 
bancada pe.de a retira.da dêste des~ 
taque. 

O SR. PRESIDE~'"TE Consulto 
a Casa sêh:e se consente ~1,_ retirada. 
<Pau:~a). 

Está con<:e.dida. 
O SR. BARRETO PINTO < •) -

(Pela oraem) - Sr. Presidente, Vossa 
E.'\':.o. anl.Ul<::iou um requel:"imenr.o do 
nobre Scn~dor pelo )~tado do Es.'Pirito 
Santo, Sr. Atilio ~.'1 \·aqua. no s~ntido 
de ser a,=llcionada. após ~ ... :~ palavras 
"três antigos juizes seccion::.i:;", a ex~ 
pre-ssão ·•e três substitutos". 

O s~. Atilio Vh'aqua. - Não se 
trata cit' oneada aditiva. 

O SR. DA RRETO PINTO - Desejo 
lembrar o ségu1nte: a c:~~ s.-=~. tem re· 
jeita.do. sistemàti-camente, as emendas 
a.cUtivas. 

O Sr. Toledo Piza - N~m t~d.us as 
e-mendas a<litlvas têm sido rejeit3.Jda.s. 

O SR. BARRETO PlN'rO - Ora, 
o destaque se refere ape11as A. tre.3 
jt!izes seccionais, e o requerimento d~ 
nob!"e S~r; a dor a três juize.s secctoonts 
e três juizes sui.J.stitutús. Positiva
mente, trata-se ele aditlv~. porque vem 
criar di.re-itos em r e I a ç ã. o a outra 
classe. 

Não me é possível, pois, Sr. Pre
sLdente, atender, a todo m-;.mento. a 
apelos daqui, dali e de :l~.:>lá. porque 
isso é contra a minha consciência. 

Não terei a. menor dúVlJ'-1 em dar 
meu voto a êste artigo mas se d!sser: 
três juízEs sec<:!onais ou trê..<; juízes 
substitutos. O texto tala. em trt>s juizes 
seeetona is. 
Par~e .. me que a Mesa não poderá 

aceitar a indicação; se o !tze~·. f'.starei 
de pkno a<:ôrdo, embora julga.nctu ·que 
há acréscimo. 

<•) Não foi revtsto pelo orador. 

E' a questão de ordem -tue !,Ubmeto 
à alta apreciação de V. Ex.Q. 

O SR. PRESIDENTE - Sem en
trar no e-spírito da dellb~.:ação da 
Assembléi.a. de que devo estar inu-ira
mente afastado, cumpre-me dizer a. 
V. Ex. a qua concedi o destaque a e.:;sa 
emenda, porque reputo qu.: '' Jlúzes 
fe<lerais" é a mesma coisa. Como há 
também uma emenda do Sr Oabrlel 
Passos, elltendo que abran~~ uma e 
outra cots~. Deixei, entretanto, que 
na discussa.o se esclarecesse o pen:::a
mento. 

O Sr. Oab:·iel Passc..s ped~ a suhsH
fuição de ·•Juizes" pelas pai:v:ra.c: "jui
zes federais". Diante da dúvida. deixei 
que a Casa melhor escla.r("cf.sse seu 
pensamento, porque, pt!Sso;~.tment~. seu 
de parecer que os juizes S(:·Ccion~is r 
os substi tuto3 são federais. 

O Sr. Barreto Pinto - Permi~a-m.e 
ngrn.àe.::~er a expli<:ação de V. Ex.a. Eln
bo:3 a.cat.ando as docisõea de Vossa 
Exce~ência, que não me cabe discuti:, 
peço licença para dizer o sf:gutnte: 
jui~e-s fc.:·àemis :>ão aquêl~s que goza
vam da vit..'il!cieda.cte, da estab1l.l.da.de 
no cargo; juizes substitutos eram os 
r.omen-dos por utn curto pra:zu, poclendo 
ser reconduzidos. Dai n mlaha ciúv!..da. 

O SH.. PRESIDEN'l'E - Eu quis 
dar A. Assembléia liberdnct~ de f'.SCO
lher, d...'nt.re tôdas as emendas, .seu 
pensamento. E concedo a pa1av1·a ao 
Sr. At!Uo Vivaqua, para esclarecer 
melhor ao plenário: 

O SR. AT1LIO VIVAQUA (•) (Pela 
ordc·:n 1 - Sr. Presidente. a emenda 
é, r{!almente. interpretativa do pensa
m-:mto da ComLc:são, onde !ol aprova
da a. emenda. do Sr. He1·mes L~ ma em 
substituição da do Sr. Café Filho. com 
a modificação oferecida pela sub
emenda do Sr . Arruda Càmara. Tra
ta-se do aproveitamento de Juizes fe
derais. dentro da compreensão de que 
expre::são abrange os .1uizes secionais 
e su-bstitutos. 

O assunto foi. aliás. bem !ocaliza.do 
na Comissão constitucional. Os jui
zes substitutos antigos também são 
considerados vitalicios em face da le
gislação ar1terior. A Constituição de 
1937. ao dedarar no seu artigo 185, 
extinguir a Justiça r'edera.l de!eriu à 
·lei ordinári-a regular o regime de tran
si~ão dêsse sistema para o da nova 
Canstitui~ão. E o decreto-lei n.0 6, de 
10 de novembro de 1937. retere-se a 
juizes federais, no seu artigo 1.0 , que 

(o ) - Não ! oi revist.o pelo orador. 
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dispõe: " Ficam extintos os cargos de 
jufzes federais". 

Abrange pois. o dispositivo os Jul
zes substitutos e secionais. Dentro 
désse entendimento, o govêrno apro
veitou em cargos de juiz da Vare. da 
Capital Juízes substitutos. De acôr
do com o art. 64 da Constituição de 
1934. a. vitaliciedade inerente à ma
gistratura apenas não se esr.endia aos 
juízes com ttmções limitadas ao pre
paro dos processos. situação que não 
correspondia à dos juizes suMtitutos, 
que não eram meros preparadores. 
Julgavam a suspeição dos Juízes sec
cionais e proferiam despachos de pro
núncia. 

No sentido da vitaliciedade hâ, até, 
pronunciamento do Supremu Tribu
nal Federal, além do de .turistas do 
mais alto valor. como o parecer do 
saudoso e egrégio Clóvis Bevilaqua. 
Os referidos juízes já eram. portanto, 
cons1d".rados vitalícios. Uma vez que, 
na e~régla Comtssão Constitucional, 
a medl<ia visou os juizes !~derais, 
como se depreende da aprovação da. 
emenda Hermes Lima. comoinada com 
a sum-emenda Arruda. Câmara, meu 
dtstnque tem como objetivo apenas 
esclarecer a situação. através de reda
ção insuscetível de dúvidas a respeito. 

A expressão "juizes federais" . con
signadas no d1sposft1vo. a·bro.nge os 
juíz.es substitutos. Ai!ás. trata-se de 
classe de mag:stradcs que r epresenta. 
brilha.nte plêinde de dignos servidores 
da justica. de verdadeiros ju!·lstas. jui
zes qua cteixs.ram nL'.s suas Varas as 
mats ediflcantes tradicões . 

A emenda oferecida Pl'OPOrcina ao 
egrégio Supremo Tribun:ll F rderal re 
cn:ta.mentc dentro de um quaàro 
mais amplo de seleção. Conseguinte
mente. nenhum pre.tuizo haverá; e.o 
contrário. fccultar·se-á d.QuelP. Alta. 
Côrte maior oossibilida.de de ampliar 
o campo de escolha . Se recair nos 
substitutos. essa escolha será condig
na do Tribunal de Recursos . 

A m:t t.~r1i\. se ncha, pois. pr '!"fe1ta
mente c-sclo.n:cida . Juizes fed t;· .. Lis. de 
acôrdo com o próprio texto do decre
to-I~! n ·• a. t:!E- r;ovembro de 1937. são 
também o.; iuf:tc3 substitutos. coflside-
rnclos v\ta tt~ios ttntes da Constitu\~á.o 
de 193~ tMr:i:o bem> , quando recon
du7Jdcs. 

Ora. c:::>mo dissemos, os .1u1zes tl
nh:tm ntr1buicões decisórias impor
tantes. de sorte que não eram meros 
.1uizes pr~m.radores. mas vitalicio.s. A 
C~U.~ votando a emenda. 1nterpreta
r6. o ';)onsamento da Grande Comis
são e, ac meamo tempo, que repre
senta justa reparação a antigo. m·agis-

tratura federal, proporcionará é:.() 

egrégio Tribunal , maiores elementos 
de seleçã{) para composição dos Trl
bunals de Recursos. <Mutto bem) . · 

(Durante o discurso do Sen.'lz.or 
Atilio Vivaqu4, assume a prest
dêncta. o Sr. Berto ComU, 2.0 Vl
ce- Presidente} . 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sl~n;~. peço a V . Ex.a coll<?eda. a pa
lavra ao Sr. Má.rio Mnsagao . 

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

O SR.·. MARIC MASAGAO <•) -
Sr. Presidente, c. Tribunal Federal 
de ~ursos, que a Consti tuição ora 
em votação criou, fica. com parcela 
imoortantíssima da competência atual 
do ·supremo Tlibuna l Federal. E' um 
órgão da mais a lta relevância .. . 

O Sr. Barreto Pinto - E' um se
gundo Supremo Tr~bunal. 

O SR. MARIO MASAGAO 
. . . tanto pela 1m a colocação na h1e
r&.rquia judidárla, como ~ela matéria 
oeujo conhecima~ ~o lh~ e entregue. 

O sistema de es~olhtt. livre pelo Pre
sid-ente da República, entre Jurista.s 
d-e notável sa:bu·, Uf:U resultados apre
dáveis quanto au Supremo T:·ibunal 
Fede;-al. No que re-speita ao Tribunal 
de Recur::-:os, erJtrc tanto. o t ~;xto cer
ceou, de al~.um!i f~rma. essa Ii.br.rd::.de 
d~ escolha entre .dos os junstas de 
notável saber, r>=n a sujeitá-la a d~ter
!llillados requisitos e à indicaçao a 
que o projeto se r~fere . 
· Uma dessas restrições postas à pús

s1b1Udade d·e escolhe!' os melhores ju1-
zes ps.ra o Tribunal Pede>ra~ de Re
cursos vt-m no art. 15, onde se deter
mina que. para com?Osiváo dêsse tti
bunal e "a fim de se-rem nomeadú.:> 
pelo Pre-sidente da República'', o Su· 
premo Trl·bunal !"cd~ral indicará até 
três antigos juízes secct<mais . 

O argumento d-o nobre Senador 
Atflio Viva.qua. autor da emenda em 
di.seussão, é o di q~e o pensamento 
da Comiss!io ern 1eterm1nar essa 1n
<Uc~çâo dentre todos os Juizes fede
rais. quer dl:t.:er, tanto dentre os secio
nais como deutrt: cs snbstlt\ltiOs . 

Mas se de certa !or ms. se a.dmtte 
que a' indtcaçãv "e<' ala nos juizes se
cionais, isto é. ntlqueles que, provtdos 
nas varas corres1XJnd·e-ntes a cada ~
tado, tiverem la rp:a experiência judl
ciária, pceee qut- é ir demasiado lon
ge permitir que a tndicaçã.o se faça 

c•> Não fel revis~o \)C lo orador. 
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dentre os juizes substitutos, muitos dos 
q.uais não tiveram <. tlroc1nio sufici
ente para se fazerem conhecidos oomo 
homens de notável !::l.~r jurídico. 

O Sr. Atílto Vivaqua ·- V . Ex.• deve 
ter em vista que tl. eS<:olha vai se~ !e1-
ta pelo Supremo Tribunal Federal. 

O SR. MARIO J.'&ASAOAO - Real
m:ente, a. escolha vai ser !eita pelo Su
premo Tribunal ~dera.l; mas dentre 
número muito restrito de cidadãos, 
nessa parte . 

O Sr. Barreto Pinto ·-· E\<idente
mente. 

O SR. MARIO MASAOAO - Três 
juizes têm de Stl obrigatôriamente 
indicados pelo Supremo Tribunal Fe
deral, dentre os antigos magistrados 
seccionais . . 

O Sr. Ferreira de Sousa Não 
apoiado. Não é obrigado a escolher 
três, m_as de um a tres. Se o Supre
mo Tr1hun~l a~har quP. só um deve 
ser !ndicado, pode escolher apenas 
êsse. Ao Sup!'emo T:"ibuna: cabe re
solver. 

O SR. MARIO MASAGAO - Peço 
licença para ler :mtro texto: 

"Pnra a. composição do Tribu
nal Supi?rior de Recursos, na par
te constitufda de magistrados, o 
Suprtmo Tribunal FP-df'ral indi
cará, a flm cte ser(!'TI nomeados 
pelo Prl.'sidente da R~pública, até 
três no:nes" 

O Sr. Paulo sanzsate ·-· Se oode in~ 
clcar até três, p<>df fazê-lo um" apenas, 
se achar ~nveni.:nte Compete ao 
Supremo Tr1bt:nu.i a facuirlacle dessa 
limitação. V. Ex: foi traído pelo seu 
pe~samento, quando não leu a pala
vra "até". 

O SR. MARIO MíASAGAO - Quer 
dizer, a incHcs.çá<J r :>de ser de três. 

O Sr. Paulo Sara.s!lte - De três de 
um ou nenhum! ' 

O SR. MAR10 MASAGAO - De 
nenhum acho que niLo é pos.:;fvel. De
víamos permitir que a esc\llha do Pü
der Executivo se fi:lesse com n ma1o:
amplitudc: que fOsse feltg entre OJ 
melhores juízes no Brasil. 

O . Sr. Paulo Sara.t~ate - Quem pos· 
sul maior capacld:tde para saber quem 
são os melhores juizes, senão o Supre
mo Tribunal Federal que está em 
contato com êles? 0\l será o Govêrno 
que nAo tem qualquer ligação e cuja 
escolha pode não recair uo~ me-lho·· 
rea. 

(•> Não foi revisto pelo orad~,.. 

O SR. MARIO MASAGAO - Votl 
responder ao a parte de V. Exo.. 

Se o Supremo Tribunal Federal PU· 
def;"e escolher entre todos os juristas 
ou juízes do Brasil, estaria de acOrdo 
c·m que a escolha pudesse ser ótima. 
Mas estamos restringindo o campo da 
escolha, e indicando para ela, segun
do a fmenda ora discutida, juizes que 
nem foram e!et1vos nas varas federais. 

O Sr. Pa.ulo Sarasate - v. Exll. 
está re.:tring1ndo a capacidade de es
collier. 

O SR. MARIO MASAOAO - Se 
determinamoe que ~a escolha seja fel
ta dentre poucos juízes, parece que a. 
restringimos. 

O Sr. Paulo Sara3ate - o d1spos1-
t1vo é claro. Escolherá "até três". Se 
entre os elementos que existem, c. su
premo T:ibunal não encontrar juízes 
oom capacidade suficiente pa.ra. exer
cer o cargo, êle, com~ órgão supremo 
àa justiça, não os indicará porque es
sa facul<lad~ lhe !oi con~erída. 

O SR. !',1ARIO MASAGÃO - Pre
ci::o re~poncter agora ao nrgumento do 
nobre dept:.t.r.~n Atillo V1vao,le.. Dizia 
ê>le: os juizes ~ubstitutos sáÔ vitalícios 
e ;:êm essa vitaliciedr.de garantida 
pe I ::a. Cone; ti tuh;âo de 1034. Mas, se 
~r~o vitslic:ios, eontlnuam. r.Gtn os pro
V<?ll tos de set's er.r:;as extintos. Essa 
<· a única conseqüência. 

O Sr. Pat~lo Sarasate ·- Mas a Na
çil~ ticari:. perde: ndo dinheiro; assim, 
sc-r:a melhor que ê~~es juhes oCU}.-O.S
::;('n~ \.lm cargo, a fim de fazer ju.; aos 
proventos que recebem. 

O SR . MARIO MASAGAO - Peço 
ao nobre deputado SE~.rasate que me 
tJcrmHa conr.li.lir o meu pensamento . 

O Sr. Paulo SarfUate - Se o mo~ 
!c: to, prometo a V. E'!... n!o a.par~ 
t~: ?.r mais. 

O SR. MA..T\.!0 M/\SAGAO - Te
uho muito prazer em responder aos 
opnrtc:; de V. E~o. . . ma.s a um de 
cada V!:?:. V. Ex11 •• entretanto, os mui· 
tl)Jl!c:a ~mter. de l'esponctidu o primei
ro, cnlocando-me assim en1 situação 
de manifesta di!iculdadc. 

~~se!-; juí:o:es são v1talfe1os. mas não 
têm direito de promoção ao Trlbunàl 
Superior jc Recursos. Por êst~ moti
vo. a Comissão pede à Assembléia 
ms.ntcnha o t0:-:-to como se acha. 
<M1tito bem.; muito bem..) 
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O SR.. GABRIEL PASSOS !~ > 
Sr. Pre::!c!ent.e, tenho emenda análo
ga. à do Exmo. Sr . Senador Atillo Vi-
vaqua. 
Afirma~se que n~o ex!stl!1nm mats 

juizes substitutos, porque tais juízes. 
- por natureza temporários, c sendo 
de 6 a.nos o prazo ne sua investidura, 
- não teria o Supremo Tribunal ..:omo 
escclhê-los para composição do Tri
bunal Sl\rterior de Recr.:o.rs,~s. 

Ar:ont~ce. porém, Sr. Presidente, QUe 
não ex1stem mais .luizcs secionats. A 
Constitl!ição ele 1934 não faz reft:rên
cla a êles. N~o há mais no qua'lru 
da .iudicatu-:-a br~ile1ra, desde 1934. 
taiS magistrad.us O que a Constitui
co estinulm\ { \)Tnm )nizes f~de:-a\s·. 
· E' b~m certo que. quanto à compe
tência, de\·e-:::e c11~-..:rlm1nnr entre jt:i
zes f~,·r;'lis c Stlbstitut.os. segundo a 
rP.tzra d'l cnnmetêN·Ia ~sta b~lec!da na 
Carla de 1934: mas Quando se fal~. 
Sr. Presidente. em juizes fecter:lls, 
essu. expressão ~~m?. sent~do ampic. 
em contr~posição aos jufzes f'.staduo..is. 
)sto é, ao::; dr? investldta·a federal. 

E' atenc\<'ndn a êsse ~.enlldo que. t!m 
nos.s~ c•znt-tldu. pusen1os ·· ,!afzes fe
der:Us". em 1l'gar de "jufzes :iecio
na.is". oue n:'ío mRts cxlstrm. pn.ra 
c·omure~ildcr. numa só e'l:prcssào, 1\S 
dua~ t:ategorias. 

Tratn-se. Sr . P res!dcnte. du cnnwo
slc~o <!e um 'fr\buna! Federal d{' RP
I"t~rsoc: one ~e drsti!ul. ~obr,~tudo. a 
.1ulgar causas Clll Ql!C :.1 UPiáo é pf\r
te CO!l.lO \-.. \\:ür~1. n~. a::.s\5tente ou 
opoente. S:.~o l':i.tJsa.c; cspect:·ds. às quais 
nem sF>mpre o .1uiz ordinário está 
~costumado. a lichr, baSi'l\::ias tó:b . .s 
l'm rej!r~~ rlf' l,ii~ só Direito Público, 
como Admin!sLrativo. 

Asstm sendo. requer-se desses juí
zes certo t1rocin\o dessa matérla. H~ 
conveniência, pots, que a seleção se 
faça de preferência. entre magistra
dos afeiçoados no Direito Público: e 
nestas condições estão tanto os antigo.; 
juizes faderats, como seus substitutos 
desde QUe tenham, evidentemente, 
competêncta de substltulr aqueles. Co
nheço muitos juizes que, revelaram-se 
grandes conh~edores de direito e 
maqnfflcas aplicadores da lei . 

Se s~ trnta pois, de dar ao Supremo 
Tribunal oportunidade Pa·rs bem es
colher os juíze~ Lt,ue o devarr. !·:.lte;,!:rar. 
na parte dos Representantes da ju!
tiça deve-se par~ melbor atender t~o 
servleo dessa mesma justiça. tarilita·r 
ao Tribunal Supremo ensejo de esco-

( •) Não tol revisto pelo orador. 

lher o maior número. Quanto mais 
numerosos os candidato.~ à mvest!dura 
tanto mats p()SS!bUJdade de acêrtu ou 
de escolha adequada para o 6rg5.o in
cumbido de fazer seleção. 

As:dm, Sr. Presidente. desd-e a 
Constituição de 1934 -- repito - não 
existem Juizes secionais. A Carta de 
1937 refere-se n Juízes fedt:rals, e, não, 
a secionais. De sorte que at~ sob ê...;s~ 
ponto o texto da~ Dlsposiçõe~ Tr .. msl
tónas está, data venta errado. 

o Sr. Mano Ma.<iagfio - Não exis
tem atualmente juizes sedonals. mas 
há outros juf.zes desempenhando as 
!unções daqu~:es de maneira q1.1e ls!..o 
está atendido sob outra !orma. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Sem 
dúvida Rlguma, se formos encarar •"> 
problen1a no que respeita à competên
cia fm•cional est'~.belec!da na éon~t1-
tuicão de 1934, o nobre Rep1 esent.anle 
Professor MArio M11sagão U:m razão. 
Isto é, que os .1ufzes federais distir.
guem-se dos substitutos. Eles n~o são, 
~~undo a competência nlí estabelecida, 
jui"T.~s que se confnnd:-tm: mns o in
tuito i'O incluir na m lnh!\ ~menda a· 
e..<nressão "juiz federal", foi o mais 
amplo. po!s compreende todos os jul
~:f.s õf'! investldur~ !<:dera 1, em c:ontra
pos!ção com os de in'~t!Stidura esta
dual. 

Nés:se sentido os jufzes snbc;tituto<; 
se compref'ndem entre os jui7.es fede
rals. e assim ftz pensa·ndo CJ ue me
lhorm~n\e ~1·\a ~trfbuido no Supremo 
Trlbunrd um cnmpo mais vasto de es
r.olha. Se é certo oue o Sunremo Trl
lnrnnl FP.dera 1 só roctr f ~colher até 3 
iuf?.f'S. éle acerta ré te·n to mnis ..:tuan
tn rn~.ior n1lmE-ro de iu(z,·~ houv,;r p~
ra OUE' eSSI'l PSCO)hA SP \'erlflqll·• 9t~ O 
Hm\te 3. Não há. po~:; . mn\ a\gum em 
(Jlle entre P.sses lufzps ft>derals. pela sua 
comoPtê>f'ldn. sr !1~clun...,., outro!' tulzes 
(ltl~ .,r-o !~dt>ra!s ou o eram peltt. in
,·r<;r.fd,:ra, 

Dlr-E-(o-á, Sr . Prn~! c!en te - ê~tõe a r
!!'Ulllento é ;-;onrJPrâvl'l ·- que t.aj!' juf-
7.f'~ !=••h:;•!t'•to~ nA o moi~ exlsi Pm ho
.iP ('nmo t:'lis. li; ct:rto . Mas i~ut~lmen
te n:'ío mllfs cx!stom ho~"' os .1uf7f'~ fe
dera\<; . A q•1e 1ni~.e~ fer\E'l'a1s . oorfm. 
se refere a constitulclio? Aqu~leS Q'.t!:' 
f>Xí~tJ.am até lO de novembro de 
19:17, 

01"9.. naquela da ta. assim como h a~ 
1.-i~zn .1.J,Jfzes federofs, tambt'-m exis
Uam Jt•f7.es substitutos . ~ possfvt-1. 
pols. r.stnhelecer ouP 10 de novembro é 
o limite da exls·~ncla. tanto rle uma 
como de outra categoria de .1ulz. 
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Não há, asslm, motivo arlgum para 

que se exclua um, desde que todos po
aem concorrer para umt1. boa !arma
ção do Trlbwlal de Recursos. <Mutto 
bem, muito bem) • 

O SR. PRESIDENTE - Vou subme
ter à votação o destaque do Senhor 
Atilio Vlvaqua sObre o artigo 15. 

Os senhores, que aprovam êsse des
taque, queiram levantar-se. <Pau.sa>. 

Estâ aprovado. <Palmas). 

O SR. BARR~TO PINTO <Pela 
ordem) --· Ré·quer .e obte·m verifica
ção da vctação. 

(Procede-se à VeJijicação> . 

. O SR. PRESIDENTE - Votaram a 
favor 138 Srs. Iteprc~-entantes e 
contra 31. 

Estit. apro\·ada :;. émenda. <Pttlmas. ) 

Após rt vctuç!io supru, reassume 
a presidencia, o Sr. Melo Viana. 
Presidente. 

O SR. PRES!DENTE - Ha ~men
da de autol'ia do Sr. GaiJ:-iel Passo.:: . 
nos ~e-2. ul ntes lênno2: 

Requt:remos c!·~st.a.que, ao art . l:'i 
das Ilis1wsições Transitórias, das pa
lsvras "jt:iz :s ': ~~<.:lúr..a1s'' , a. fim àe 
s-e-rem sub5titUbé'.S per ••juízes fed€
uis", de~~~ aue fS·tas compreendem 
os tt.ntigos juizes subs~~tutos fed+:r~ts. 
~cresce-nt~ndc~-se ·'que ~e e·ncontravam 
no exercício de ra.rgo em 10 ele no
v·emb:ú de 1937'' . 

S~la. du.s Sc<'sões 7 de setembro de 
lf/46 . - G :tb:r-tel Passos. 

A ~u ve1· :t. enH:lsd~t cte S . Ex.(\ 
não colide com o que 1lc~bn de ser 
deliberado pela ca...,<t. pois o Senhor 
Gabriel P:ls .. .;os não lit:üta o núm~ro. 
A .~menda é, polc;, :mp1-e~:slva . 

O SR . GABRIEL P.AISSOS (" > -
Sr. Pr.e-sltlt:nt,e, t:m verdade, o objetivo 
é jci'ênt1co - nprov·eltame·nto de juizes 
subst1t.utos que ~ eram até 10 de no
vembro de 1937 . 

Ne·stas condlçóes . t.rntando-!'e de 
slmplEs qu.e::tão de r.:>daçl.o, considt-
ro prejucic ;-. da. m111h.a emenda. <Mui
to bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Entendia 
eu que nto havh colisão, mas ante 
as pondcrsçõe~ IÍ-f V. Ex.a, dou por 
J)rejuciicada a ~.~a Emenda. 

Vnmos passn1· . E·rr..endu sôbre o ar
tigo 15, c-e autoria cta Sr. Cnté FHho, 
assim redigida: 

c• > Não rol revisto pelo orador. 

Suprima-se a partt. final do aT
tig<.. 15 : "a indicação s~rá !el ta, 
sE:mpre que vossivel ~m lista du
pla, pr.ra cada caso". 

&lla das Sessões, em 7 de se
t.€mbro de 194.6 . -- Café Filho. 

O SR. CA~ FILHO (•) -- Sr. 
Presidente, er::l. mais ampl3. a emenda 
q,;.e originou o t-exto do projeto, pois 
recomendava o aproveitamento nos 
Tribunai-s de Recur~os dos ex-juízes 
federais, desde que reunissem os re
quisi.~os exigidos pela Constituição, 
para nomeação de magistrados para 
· aquêlc Tribunal. 

Dit..et. emenda foi as5inada por 174 
Reprcsentz.ntes, que não o fizeram co
mo simples R-poiamer.t.o. De f:lto, com 
to:!cs êles discuti o assunto e c1e to
dos ouvi que a medida E'ra justa e re
presentava uma rep9.ração . 
Usa~sc d1zer aqui, Sr. Fre:;irtente, 

qt;e a assinatura do Deput.ado ou do 
Senador, em qu::l l.q uer sugestão, tra
duz s!m!~!es a pc~~un en to. Mas isso 
acont€ce n>en~s p:.H:~ -: ffi-tos regimen
t:l.is. O !·~epre:.-ê.r.t~n· .. :) !:Ubscreve a 
ernenda cu o p:·oj.eto, n1.esmc S<::ndo 
contr~rio ao f:t:U tc~:to. res~rv:1nd.o-se 
o à !re~to de d1~ut1~· ~ proç::siç~o opor
tunamente. Ai, sim. e o~~~') cb. assi
n~~ tura ps!·n :.im~~lt?:. npoi:.lmen.to. 

Se, porú!t~ , D.:put•.tdo ou Senador dá 
sua a~.:.!natuj·:, a e:nenda mandando 
~prove!ta.:- ant!ges juiz~s teci'erais, é 
:,o:-que encontrou, pelo m-enos, e·splrl· 
to c'-e justiça r.É~St! aproveitam-ento . 

E cevo dizer n v . Ex.P., Sr. Presi
dPntc, que !lSSlnaram esta ernenaa, 
ent:·e outras de~tacadi\S figuras des
ta. Assembléia, o Sr. Deputado Artur 
Be1 nr.rct,:s, honn.do e digno lidel' do 
PEHtido n.epublican<>: c Sr. Senador 
l'•hv.:n1hães Bsrat.s, liêer do Partido 
Social Democrátko rio Pará; o nobre 
Oe-r.uta r1o. Sr. DlocU~do Dna.rte. 11der, 

os subHder do Partido Sor.tal Dcmll
crH!co d(J Rio Grsnc1~ do Norte. Ou
tt·c-s s~·s. Repr-es~ntnntes, de diver
sas ban<:N~:tc;, devem e&tar bem lem
brados d~ que apus.er~a1 sua assina
tura. à (:menda, co11hoct>ndo seu tex
to. 

Est.n sugC!iâo, r.ort.anto, quando le
va 1a à Comissão dn OC·nstitu1ç§.o. já. 
c~!1ta v a <:Cim a ma iorta da Assembléia 
Nacioml! Constitu~nt~. ~las, na gran
c!~ cc.:nis.sAo. durnnit·~ o debate, eu
c.:~ntrcu-.sn fórr.nula c-cnci11~.tórls., por
que o projeto p1·1m1t1vo ~sta.belecla. a 
criação de trê-s Tlibunais de Recursos 
c d~i r~sultava o ~prcV'eit.a.m~nto dos 
juízes fec&ais que ascenci.A...m ao nú-
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mero de eou 9, er.-t!·e os qull.is um &
nador da República, o nobre Repre
sen.ta.n.!e Ma thia~ Olymplo, destaca
da !'ir,·ur.l da. repre!ioentação do Piauí. 

Tendo o projeto estabcl~cldo que, 
em vez dr três Tribunais de R-ecursos 
tLouv~~ apen.s.s um, a grand'C Comis
são, depols cie largo c!·eb1.te, resolveu 
aproveitar apenas trk juizes federais 
r.êsse primeiro Tribu·n.al de Recursos . 
Con-cordei com a orientação, autor 
que era da emen~a , porqu-e também 
entendi!l que a. Constituinte não de
via imp-e·ci!r a possibilidade <io apro~ 
veit..:!.mentc. ::1âo só c.!e cutros m2.gis
tl'ados c:.m·:.> dos re~:·~:<! nt..ant.es da 
classe dos j...<:i.st:.as L:a:;i: ~· lros. Daí a 
fórmula : três ja.::!stas. t:·Z.s magistra
dos de cl.rreira e t.ré.5 :~Il'tl}gos juizes 
fe&>....rais. 

Acontece, porém que a pa.rt.~ final 
do artigo, também a:>rovada, e que 
!oi d-e in.icü•t1va de e::menda cCJncUia
tórta do ~u nobre cclega, Sr . Re
pre~ntantes Arruà~ Câ.ma.ra, embo
re. een-otanda seu espírito de €<1Uilí
brio, invatido. o instituto que ditou 
não .só a c'men<.!a subscrita pela 
maioria dos &'l.·s. Constituintes, como 
o pensr:.~mto ela própria Comiss~o 
da ConstituiçRo. 

Vejamos n. rd~!ç.ão civ arttg0: 
Art. 15 -- Para composição do 

'l'rihunal Superior de Recursos, 
n&. parte const1tu1da. de magis
tradas , o Supremo Tribunal Fe
dera! indicará, a flm de serem 
nonteados pelo Presidente da R~
públlca, '\té três antigos juizes 

seccicnais. se sati.s!izercrn a.s requi
sitos do art . 99 da Const.ttutção 

•• A indicação seré. !eita, sem
pre que possíveL em lista dup1a, 
para cada caso." 

Não vejll, Sr. hesidente. a neces
sidade, desde que a Assembléia Cons
tituinte entrega ao Suvremo Tribunal 
Federal a seleção pelo critério do me
recimento, da escolha até três . Nem 
sequer a Assembléia esta.beleceu o nú
mero de três : mas a obrigatoriedade 
até três. 

O Supremo Tribunal Federal pode
rá., perfcttamente, não encontrar, no 
quadro de juízes federaic;. o número 
recomendado no artigo, mas poderá 
encontTar os três Juizes federais. 

A parte final, a meu ver - e êste 
ponto .de vtsta sustentei na Comis
são - invalida o critério do mereci
mento. porque. tendo o Tribunal l)O• 

deres para escolher três juizes compe
tentes, com os requisitos para nomea
ção, vai lndlcar uma Us~.a de seis e 
pode suceder muito bem que três 
sejam competentes e outro.s três nã.o 
reunam os mesmos requisitos dos trê3 
primeiros (muito bem>, e a nomea
ção pode ser assim feita fora do ct1-
térto recomendado pela A.tlsembléla. 

O Sr. Arruda C4mara - Essa ex
pressão .. sempre que posslvel" pa
rece que ressalva a oplnlio de V. 
Ex : a. Se !Or encontrado número 
superior, será possfvel apresentar lis
ta dupla: caso contré.rto, será a lista 
simples. Suponha V . Ex ." q11c o 
Tribunal encontre juizes com mere
cimento igual: qual o critério a to
mar para escolher o Juiz "a" de pre
ferência a ~b" ? Não seria mais 
equitativo e Justo .se a;>rest:mtasse a 
lista dúplice ? 

O Sr. Plfn.io Barreto Acho que 
não. 

O SR. c~n FILHO Se a As-
sembléia pre~ende o aproveitamento 
dos juizes pelo critério do mereci
mento, e que só p.Jr isto ent.l·ega ao 
Supremo Tribunal Federal a esco
iha, deve fechar a oossibllidade de 
serem 1nd1c.ados os q\1e nf\o reunam 
o:; requt~itos estabeleddos no texto do 
projeto. 

O Sr. Plinio Barreto - V. Ex. o. 
tem tõ1a a razão. 

O Sr. Dolo1· de Andrade - A t.é 
três. 

O 6R. CA~ FILHO - De nada 
JlllLis preciso para jwtUica.r a emen
da supressiva.. porque t'ste "sempre 
que poss!vel ... da parte flnal ... 

O Sr. Plinto Barreto - Mostra he
sita.çlí.o . 

O SR. r A~ FILHO - . . . mostra 
hesitação dos que elaborara..'tl o te,~
to do projeto e foge ao principio . 

Q:.1e ~e quer ? Que o Supremo Tl·l
bunal Federal escolha, entre os an
tigos juizes federatiJ, um, se um fOr 
o competente; dois, se do\s fo
rem os competentes: até três. se três 
forem os competcn tes . c Mu!to bem.) 

NA.o compreendo, por conseguln te. 
como. a serem trb as nomeações, se 
vá indicar seis. 

Sr. Pr~stdente, o projeto, no seio 
da grande ComlssAo, teve o aooio dos 
re!)resent~ntea da UDN, pela · palnvra 
do nobre colega Prado Kelly; da ban· 
cada trabalhJsta, pela pa.la.vra de .Bae
ta Neves e Gua.racl Silveira; da ban
cada comunista, pela palavra. de Cai-
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res de Brito; e teve, mais, o apoio 
de outros ih.~tres Representantes nes~ 
ta Casa, inclusive de membro do Par;.. 
tido Social Democrático. 

Não entendo, Sr. PrestClente, como, 
estabelecido no texto o aproveltamen~ 
to pelo critério do merecimento, pos
sa estabelecer~se a vacilação, o "sem
pre que possfv<!l" que a parte tlnal do 
artigo recomenda. 

Entreguemos ao Supremo Tri·bunal 
esta tscolha e estou certo de que sõ
me:lte por merecimento, apenas quem 
reunir os requisitos, poderá chegar 
ao Tribunal de R-..acursos. <M ui to 
bem.> 

O SR. ATíLlO VIV.AQUA l"'' -
Sr. Presidente, não procede a impug
na'Ção do Uustri: Deputado Sr. Café 
Filho . 

A intençfi.o do dispositivo, multo 
clara, é precisamente proporcionar 
campo de escolha mai:: amplo para o 
TJróprio Supremo Tribunal Federal; 
quando se tratar de nomeação de três 
juízes, o Supremo Tribunal Federal 
enviará. uma lista de seis. 

A expressão •;sempre que possível" 
tem .explicação: é porque a s~leção 
será. feits. numa classe de juizes que 
conta. hoje, com um reduzido 
número. Computados os ju.izes substi
tutos e os nnt~gos jt;izes s~cc1onais, 
talve:t.: êsse número atinja a vinte . 

O tr::xto quis prever a hipótese de 
que o Supremo Tribunal Federal. em 
sua 3lta !;eJeçP.o, tenha enSêjo de am
pli~r a lista de indicação. Aliás, isto 
poderá ocorrer, porqu~mto, como já 
ouvimos, principalmente através da 
palavra dos ilustres oradores que me 
precederam, os deputacio Sr. Café Fi
lho e Sr. Gabriel Passos, a antig.!l. jus·· 
t1ça federal cont.a com uma brllhante 
pl~iade de juizes do mP.is cle,·n:J.o qui
late intelectual e moral. 

O Sr. Acurcio Torres - V. Ex. a me 
permite wn aparte? 

O SR. ATtLIO VIVAQUA - Poi~ 
não. 

O Sr. Acurcio Torres- V. Ex., deve 
também· ressaltar, perante a Assem
bléia que, com a aprovação do desta
que Café Fllho, tiraremos do Prcs1· 
dente da República uma de suas atri
buições - a de nomear ê.sses juizes. 

O SR. AT1LIO VlVAQUA . - Ia 
chegar ao ponto. Como o nobre co
lega acaba de observar em aparte. a 
supressão que o destaque objetiva 1m-

(•) Não foi revisto pelo orador. 

portaria em retirar ao Presidente da 
República a prerrogativa da nomea
ção dos juizes. 

A Ca.sa. já está suficientemente es
clarecida a respeito do critério se~ 
guido pela Comissão, de propordonar 
à Suprema Côrte elementos de esco
lha em campo mais amplo: a fim de 
que a constituição do Tribunal de 
Recursos. um dos mais importantes 
em nossa orgaRização judiciária. pos
sa ser feita dentro da seleção mais 
perfeita c mais completa, à altura da 
sua importante missão. íMuito bena..) 

O SR. PRESIDENTE- Vamos pro~ 
ceder à 'lotação. . . 

O Sr. Rrepresentante Café Filho 
pretende a supressão das últimas pa · 
ltn·ras, do art. 15: 

os ~enhores, que a aprovam, quei
ram levantar~se. (Pausa.) 

Está rejeitada.. 
Os Srs. Reçres€ntantes, Pinto Alei

>:o, Ferreil'a de Souza. Carh)s Pres
tes e Brochado da Roella., prt>..::ei\
dem. a ~Jiminação do :wtigc> 19 das 
·•ois posições TrC1nsltórlas .. , que é o 
seguinte: 

"P. proibição do item I do ar
tigo 95 da constituição somente 
entrar:i e~n vigor nos Estados apó:; 
n promulgeção das respectivas 
Constituições". 

Requeremos áestaque do artigo 19 
ct~ Ato das Disposições Constitucio
ns.is Transitórills, para ser supresso. 

Justijicaçfio 

Possível não é do ponto de vista 
constitucional que se estabeleçam 
restrições, no espaço, acêrca da vi
gência do texto da Constituição 
Federal, em matéria que nenhum 
dispositivo das Constituições Est~-

.. dua1s poderá alterar, per que as 
rE:Spectivas Assembléias faltará com
petência para tanto. 

Tenha-se em vista. alêm do mais, 
que o Poder Jucticiá.1·1o deverá. a par
tk da promulgação da constituição 
(:ntrar no pleno cxerc!cl{) das atribUi· 
ções que a Constituição lhe confere. 
atribuições estas que compreendem a 
vigência de direitos e restrições fun
cionais fixadas no magnc diploma . 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 
1946. - Pinto .. i.leixo. - Alovslo de 
Ca.stro. - Begts Pacheco. - Aristides 
Milton. - Altamirando Bequill.o. -
Negreiros Falcilo. - Eunapto de Quei
roz. - Fr6es da Mota. - Magalh4es 
Barata. - SUvestre Péricle8. - Joaé 
JofJily. - Lameira B1ttencort. -
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Nelson Parijós. -- Clodomir Cardoso. 
-- Góes Monteiro . - Du.a.rte de Oli
veira. 

Requeiro destaque para rejeição do 
art . 19 . 

Em 7 de setembro de 1946 . -- Fer
reira. de Souza. 

Requeremos destaque para o art. 19 
das Disposições Transitórias a !lm de 
suprimi-lo. 

Sala das Sessões, 7 de setembro de 
1946. - Carlos Prestes . 

Ao art . 19 do Projeto do Ato Cons
titucional: 

Requeiro destaque do art. 19 do 
ProjetO de Ato Constitucional, para 
suprimi-lo. 

Sala das Sessões, 7 de setembro ae 
1946. - Brochado ·da Rocha. 

O SR ALOíSIO DE CASTRO < • > -
Sr . Pres!dent-e. srs . Constituintes. ao 
início da discus~§.o das "Disposicões 
Transitórias''. que ainda agora ocupa 
a atenção da Assembléia. pôs-se. aqui, 
em relêvo a c:uestão atinente à ma
téria nova crmsta.nte dês::e Ato. Te
ceram-se comen tários a propósito des
sa matéria nova .. uns com o àese.lo de 
expungf-la do texto. e outrus com o 
intuit-o de defendê-la. devido ao seu 
sentido transitório. 
Pareceu-me que o plenário se ocupava 

com verdadeira miudeza. Matéria 
nova é, sem dú~.da, ~ssa. de quP. co
gita o artigo · 19. Mas se ;;.sstm não 
entenderam os Srs . Constituintes, não 
de con·11r por certo, que, se nãc e 
nova, a mate:ia do citado artigo ~n
cerr~. JnPgàvelmente, sentido contrá
rio, opOsto inverso ao texto consti
tucional própriamente dito. 

O Sr. Negreiros Falcão - Pennita
me ,,, Ex.~~. um aparte. O artigo 19 
do texto é lndiv.lduallsta. e não se 
justifica seja màntido. pois aproveita. 
apenas. a deis magistrados em dois 
Estados da Federação . Aliás, trata-se 
de dois juizes dignos. Mas isto não é 
motivo para d·esde logo se deixar de 
cumprlr o texto consUtuc!onal. abrin
do-s-e exceção oc11osa . Sabemos o que 
foi a calamidade dos juizes ~a dire
<;âo da. politJc:.~. dos Estaqos. quebran
do a mística Que cercava a magistra
tura brasileira e tornando-a. alvo de 
tOdas as suspeitas . 

O Sr. Wellington Brandli.o - Di
tadura togada. 

o Sr. Negreiros Falcilo - Ditadura 
togada c:Uz muito bem V. Ex.•. que é 
a pior das d1ta.duras. De\l margem 

<•) - Nio foi :-evisto pelo orador. 

até a que um Juiz tido como digno 
nQ: Bahia, descesse a não cumprir a 
pála vra de honra empenhada em cer
to a to da vida. particular. ao qual deu 
como fiado.r um dos ex,poentes da ma
gistratura do meu Estado e não se 
sentisse envergonbado com semelhan
te procedimento. Foi o que se ·1eri
ficou com a quebra da m.fsttca eldS'
tente. nessa nistória. de magistrados 
exercerem cargos públicos politicos. 

O SR. ALOíSIO DE CASTRO -
Muito obrigado pelo aparte. 

Devo. entretanto. dizer ao ilustre 
colega de bancada que não me tra
zem aqui. absolutamente, cases pessoai.s, 
.nem fatos particulares da Bahia . Pre
firo discutir a matéria dentro do 
ponto de vista jurf.J1co-constitucional. 

O Sr. Negreiros Falcão - E é jus
tamente o que deseJo adotar na dis
cussão em aprêço. 

O SR. ALOíS!O DE CASTRO -
O artigo 19 do ato das Disposições 
Transitórias . .. 

O Sr. Aliomrtr Baleeiro - Vossa Ex
celência permite um aparte '! 

O SR. ALOíSIO DE CASTRO -
Infelizmente não posso permitir. por
que 11ão me sobra temPo . O artigo 
19 do Ato das Disposições Const1tuc1o
n~is Tranní t6rías prescreve: 

"A proibição do item I do ar
tigo 96 da Constituição somente 
entrará em vigor nos Estados após 
n. promulga ção das respectivas 
Constituições". 

Vej::tmos agora o que dispõe o ar
tigo 96 do texto constitucional, no 
item I: 

"E' ved:tdo ao .Juiz: 

I - exercer. ainda que em dis
pon1bilid~.de . QualQuer outra fun
ção pública. salvo o magistério se
cundário e superior. bem como as 
funções previstas nesta Constitui
ção. sob pena de perda do cargo 
jU<iiclá.rlo" . 

Sr. Presidente. o preceito Que aca
bo de ler nãCJ é novidade no direito 
constitucional brasileiro. 

Rui o notAvel jurista patriclo que 
tanto se OCU'POU de nossas quest6es 
const1tuctonats. se batia decididamen
te contra a tntromiasAo dos Juf
~es oa poUtica. E. por vezes. quando 
com'pa.reeia ao Supremo Tribunal Fe
der~J ~ara 11ustentaoAo de la4becu
COrptU que se ~ a!lBUrava. ou a ou
tros. matérta polftlc&, cUscorrla com 
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aquêle pensamento de gigante, de 
maneira. a convencer a ~da gente aue 
nio era poss1vel. absolutamente, & in
tervenção de Juízes em casos polltt
cos. 

Mas. Srs. Constituintes. melhor que 
qualquer argumento que pudesse o! e .. 
reeer ao plc.nário para ajuizar do de
sacerto dêsse preceito das Disposições 
Tra.nsitórla.s são as notas que eu trou
xe para a tribuna. a fim de. sintt'
tiz~do meu pensamento. apresentar 
matéria de ap:e.ciação mais rápida. 

A propósito da elaboração do text') 
do art . 65 da Constítulçê.õ de 1934 -
e chamo, a esta altura, a atenção dos 
Srs. Constituintes de hoje que tam
bém o !oram enUiu, a cnmeçar pele: 
nobre Deputado Clemente M:ariam. 
se não rne enzano, àquêle tem110 líder 
da bancada balana - a propó:iito 
da elaboração daquêle têxto inspirac!cr 
da constituição de 1931, disse LEv::: 
CARNEmo, em di<:curso pronunciado 
na Assembléir-t Constituinte de então, 
no dia 14 de julho de 1934: 

"Lembro-me bem de que, no-; 
príme1ros dias da Revolttção de 30, 
ouvi do Sr. Osvaldo Aranha que 
tun principio dramático do movi
mento vitorioso era o da lncom
patibilidadt~ dos magistrados com 
quaisquer t'un.,;ócs públicas, porque 
da transgressão ,des:;a.s regras vi
gentes em. tôdas as boas organtza
ções judiciárias, resultaram al
guns dos mais gravt:z abusos r~ue 
se procurava coibir. Nessa ordem 
de ldêia.s se inspirou a Constitui
ção." 

:e para acentuar, aliás, que o prin
cipio veio sugerido à Constituinte d& 
1934, pela Comissão encarregada. de 
elaborar o chn.matio An~e-Projeto do 
ltamarati, e da qual fizeram pa.rt~. 
dentre outros, os Srs. Jcão Manga
beira, Artur Ribeiro, Temistocles Ca
valcanti, General Góes Monteiro, 
Afrânio de Melo Franco, Osvaldo 
Ara.nha, etc . 

O artigo 51 do referido ante-projeto, 
no entanto, !oi ainda mais limitado 
no seu caráter impedltlvo, por tOrça 
de cUversa.s emendas comcl a do Sr. 
Pra.do Kelly, de número 610, a da 
Ba.uca.da Ba.hl!lna de número 997, a 
do Sr. Daniel de Carvalho de número 
1.136, a do Sr. Ferreira de SOusa rle 
número 1. 234, e a do Sr. João Vilas~ 
boas de nümero 319 - para nAo citar 
senAo emendas de Uustres Coru;tlt\lln
tes de 1934, que participam dvs tra
balhos da Constituinte de UM6. 

Algumas das justificativas apresen· 
tadas podem ser lnvoca.d~. 

Dizia., por exemplo, o hoje Senador 
B'ERREIRA DE SOUSA: 

"A possibilidade de certas co-
m~ões de importância política 

ou t!conõmica era um dos meios 
do Poder Executh•c Jnanter a ma
gistratura em torno de si. Magis
trados havla que permaneciam 
magistrados, sP.mpre honrados e 
dignos. Não !oram poucos, porém, 
os que !le desviaram c se sentiram 
atraídos pélos encantos das po
sições e da política partidária." 

Foi o que dl.sse o ilustre Senador 
Sr. F~rreira de Sousa. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Continuo 
com o mesmo ponto de vJsta. Sou 
contrário à. partic!paçã.o dos m&.gis
trados em qualquer cargo poUtico de 
Govêrno. 'isso não quer dizer que não 
const~ das " Disposições Transítórias'' 
qualquer dispositivo para adaptação 
da no!ma permanente à wna situação 
atual . 

O SR. ALOíSIO DE CASTRO -
Que razão tem V. Ex.n para j usttfícar 
êsse preceito nas "Di!:;posiçóes Transi
tórias" ? 

O Sr. Ferreira de Sousa -- o dis
positivo das "Disposições Transitórias" 
adaptar a parte permanente à situação 
de fato, no momento em que é pro
mulgada a Constituição. 

O SR. ALOíSIO DE. CASTRO -
Seria admissivel se não e-x1stl6sem ou
tras pessoas capazes de exercer essas 
!unções. 

O Sr. Ferreira de $()usa - Há si
tuações de fato que não devem ser 
eliminadas !media; · .. mente. 

() Sr. Wellington Brandão - O 
nobre ora:tor pode lembrar a atitude 
da Assembléia, suprimindo o artlgo 14. 
A Assembléia acaba de deliberar que 
os Deputados e Senadores não deven1 
ter seis meses para se desligar das f1.U
tarquias ou de emprêsas que gozam 
de Isenção pública. 

O Sr. Ferreiro. de Sousa - J:: coisa 
diferente. 

(Trocam-se outros apartes. O 
Sr. Prestd.ente reclame: atenç&>. > 

O SR. ALOtSIO DE CASTRO -
A questa.o guarda s1m1Utude, e foi 
bem lembrada. 

Mas. Sr. Presidente, quero term1n901" 
a. leitura que vinlla fazendo. 
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O Seua.dor Ferreira de Scusa con
cluia, então, categôricame.nt~. sua O·Pi
nião: 

"E' preciso fechar a t)Orta às 
seduç()es de qualquer ordem. A 
·Justiça é função de s~cn!kio de 
aspirações e de lnterês~es. Não se 
devem, porém, sa.cr!f!car os ele
mentos que lhe constituem a a u
réola refulgente, priacipalmente 
os que con-correm para. afastá-los 
de tõda a luta pesso!\! e de In t ~-
1-ésses partldãrlos." 

Irrcspondíveis, na mesm..a .Jrd·2!n de 
co:lSichera.çé-es, s2.o os argumentes de 
que, então. se vareu o hcj ,~ Se~"'.:ldor 
Vi:a:-;b~a!:õ , n:o s seguintes pauvras: 

'·Os m r?.mbrn::; da Magistratura 
~ei·em I.:e!·ma.necer !ntetrameni.::: 
!l.fas~:-..dos das competições -eleito .. 
r!lis, como também eis ct!sputu d·~ 
Ctl!'gos administrativos. O co
missionamento do Magistrado parn 
cargos administrativos o :-et.ir..t Ga 
s_ua nobre missão de julgar, pare:. 
a ela restitu.í-lo, depois, cor.;. :n
compatibilidaõ-es sérias para a se. 
renidade da judicatura . · • 

E não foi, sem dúvkJR, pvr fórça de 
outras razões que a aouta Comi::;~ão 
Parcial, encarrcgeda de :-.;tucar as 
emen.das apresentadas ao ~ode: Ju
diclárlo, composta dos Senadore.s Vai
demar Pedrosa. e AtfUo Vi"vaqua e do 
Relator Deput~o Milton Campo:,, ma
nifestou unãnime parecer contrário à 
emenda n.0 1.808, na qual o De!)utado 
Sousa Leão ple-iteava a suprt>.ssão do 
dispositivo que estabelece a iucompati
billda..de, para o Ma.gistrad:), do exer
cício de out1·a função púpl~ca . 

O parecer d.a Subcomissão f.stá dOs 
seguintes têrmos: 

"A emenda a.feta o prir .. ~ípL> 
.consagrado no Projeto e cuJo ob-

. jetivo é a.ssegurar a inteira isenção 
do magistrado e sua integração 
na ca.rrelra. Assim, nã..l deve .ser 
apro-vada." 

Diante de tão cristalinos fundamen
tos, bã3eados em ~·azões de inatacável 
sentldo étlco, em defesa do próprio 
conceito da magistratura., e do EfU 
prestigio moral - nA.o se ~oncebe que 
se pretenda, através do art. 19 das 
Disposições Tran~tórias, ad\a-: por 8 
meses a entrada em vigor dv !ialut.arfs
simo principio contido no inciso I do 
art. 96 do ProJeto, JA aprova\Ío. 

A suspe!Ilsão ou o reta.rdamen.to da 
vigênciS\ de qualquer dispos~tiVf) cons
titucional só se justifica err~ casa.s de 
extrema. necessidade, de c<~táter lr
removivel. Na hipótese, uma vez que 
o Poder Judic1á.r1o, não ,3{1r.1ente na 
União, como nos Estados, têm t,odos 
os seus direitos, deveres ~ Prd!'rúga
t~V!l.S estipulados no texto dR Carta 
Magna Nacional, 1nsuscetiv~i5 de qual
que.r alteração pe:as Consw: ::ções E.s~ 
taduais, qual o rundame.c ~") pE!ra se 
p:-otrair, no teml)O, a exc.ct~çã.o dC' 
tais dispositivos, pond.o-OJ na. depen
dência de um ato do qual Cles r~ó(J 
dependem e que seric: a r,romul!ft:.çéo 
das Con.'llilttiqões Estaduais:' 

O principio fixado na Oonstltwção 
é moralizador, aten.de a umr~. nccess1-
ca>Cie na.cional reconhe:::lda e exi:;ida 
- e conseqüentemente nada aco.n.sr.ib.a 
a que não ent.re logo em v~gor. Se 
tcdos sentem e reconhecem a ln<:C"n
veniência do exercício de atribuiçõeS 
prJvat1vas de um Poder pei:; órgão de 

·outro, como a c o n te c t n .1 casa do 
E~e~utivo em re-lação ao Legisla.~ivo, 
nesta fase de transição,- ~onJ~ . c-ntão, 
justificar que mem\;ros do Poder Ju
diclát·io, já h<tbillta.clos pe io t. '!xto da 
Constituição l";)àeral, à ab·Jchta in
tegração 1lC! Carreira, com os s~U3 di
reitos ·plename·nte assegu:·~ci. ns e os 
seus deveres correla.tcs, c<~ntit: uern 
com a pcx;sibil!da.de de exerr~er funçõ~ 
de outra natureza até a dab da. p-ro
mulgação da.s Constituições Esta<!uais. 
que em nada poderão alterar ou mo
difi.c=tr a expressa proib!çá0 da Cons
tltuição Fod~ral a respeito? 

O art. 1~ das Disposiç5f;';, Transi
tórias, poi.c;, nãc pode deixar c!c ser 
suores.so, porque. na v e r da de, sem 
quslquer fundamento• imperioso e até 
contra todos os principtos que acon
~elharam a adoção do princípio na 
Consttt'uição Federal, não sóme,tte de 
ordem jurídica, como de orcem m.ora.l, 
visa adiar a execução de um dispo.si
tivo constitucional, redama.do pela or
ãem pública e pela própria nxessidade 
de poupar o prestigio moral dos mem
bros do Poder Judiciário dos atrlta.s e 
das incompatib1Udades ge:--Jdoa pei.o 
exercfcio de funções difercut~ e o.té 
chocantes com as suas aobilfssimas, 
tr..delegáveis e tncontundívels atribUi
ções con,stttucionats. 

Sr. Presidente. estas notas, com que 
'})roturei fundamentar o -pedido de 
destaque para supressão do art. 19, 
'J)Oderl&m ser corroboradas oom pe
queno eomenttrio a repeito da sepa-
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n:..çoo de pocl<!r~s da RepúllU.ca. A 
permissibilidade do juiz exercer fun
ções que estão nc âmbito da esfer~t 
do Poder EX€cutivo. corrompe êsse 
prbdpio da separa(:ão de poderes. 

Só por isso, esturia, por consegUinte, 
o. Ass.embléin. a ver os jus"tos motivos 
qu.e tive, juntln:cnte com rnlt:ha. ban
cz,da, para pedir < sup~'Essão do rete
rido disp:lsi ti vo , por fõrp do destaque 
rcquerid(J à Mes:-1 <Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem I 
- 8r . P residente, sendo me-u voto 
contrário ao te~tD c pelo dest~que 
o·:t"erecido pe!\) nobre Re-pr~s~ntante. 
peço a V. Ex.u c0nceder a. p:! 1:1. vra ao 
ilustre H!:xcsent~nte, Senhor Luiz 
Viam~ . · · 

O SR. PRESIDENTE- T~ l'!1 a pa
hvr~ o Sr . Lu~~ Vbn::... 

O SR . LUIS VIANA( ") 1:'ara. en
ca.minlwr a votaNi.o\ - Sr . Pr~:;i· 
dente. Srs. Con~iituir.t.es. a ·1 contrá
rio do quf. se aca!Ja dé afirmar desta. 
Tr:bun~, o disposith'('l n prnvar:.o peb 
maioria da gra nde Comissão nada tem 
c!e p~~wal. b:sse !i..:·gumonto d~~tina
se exclusivam-ente , a imp!·e~sionnr e 
~Hma: efeito. 

Direi, S ::- . Prc~idente, ::·m que me 
firmo oc.:J. :l~scvcrar. ::em r-.bsolu~:-t 
consciéilcía f! tra.111liilldad~ . q11e. o 
t~xto em debst{" n!lda tem de p~ssoal. 

O Sr. Aloisio âe Castro - Mas é 
b.V·!'r~~ r.o t : xt>J constitlldor.al e-x· 
p:-e::::->. 

O SR. LUIS VIANA- V . E:.: .3 nüo 
1>erderá, p~r Ce!·tc. esperando que eu 
conclun. meu b:·en· radoduio. para 
mo~t.rar quão be:<ata é a afirmaçã-o 
de qt.:e o tex to ..em cnrate:· ne-ssoal. 

O Sr. Alo·ísic.'l ele Caslto - N:i.•) dis::~ 
isso. V. Ex.~~. estli me ati-ibuindo uma 
~ss~rtiva ouc nãc flz . Su.su:ntei que 
tinhA s2ntido inverso ao c!:l Consti
tuiçã::> . 

O SR. LUIS VIANA - V. E:.- :: 
àis~e Que o art. 19 da:: Disposições 
Transitórias tlnh::~ obje·tivo nit!da· 
mcüte pes~o:ll . i!' ainda acrescentou 
qt.:e o t.exto visav3. dois casos pf'ssoais. 

O Sr. Negreiros Falcão - Exclusi· 
v r. mente. Est n é a expressão da vcr
tinde. 

O SR. LUIS VIANA ~ V. Ex.11 vai 
Yer e, afinal. ..!onc:'Jir:i comlgc hones
ta.mente, de boa fé. como Espero. que 
o te.xto não é p~ssoal. 
· D!zia eu. Sr. Presidente. que o ar
t~go 124 da Constituição jã 3provada 

{
0

) Não fel revi$ lo pelo cadcr. 

par esta Assembléia., assim dispõe ao 
tratar da Juiitiça dos Estados: 

"Os Estado:: organizarão a sua 
Justiça com CJbservê.ncia dos arti
gos ~ e 96 e também dos !~guin
tes p'rincip!os" . 

V.em a enumeração dos princfpios 
que devem s-er obedecidos pelos Esta
el-es, ao organizarem suas magistratu
ras , suns Justiç4s . 

Ora. Sr. Presidente. se o texto cons
tltudonal é expresso a<1 declarar que 
os Estados orgar-~zarã.o suas Justiçus 
nessa base, pergunto: ao se promulgar 
a Constituição .F'ederal ês.ses dispositi
vos, automàticam~nte. entram em vi
gor! 

O Sr. Aloisio de Castro - Já e.stão 
em vlg<1r. 

O SR. LU!S VIANA - Est>~re: V. 
Ex.~ e3ta t~:.m;,:1uu conclusão'. 

Pergunto: uma vf:Z se d!spondo que 
cs Ena.d<?:;, a.) .; t?.'oOra.I'em :m~s Ccns
titujções ou le L~ :.uplementares. ado
tr:rio tais ou ~ lJ..S p:incipics. é ou 
não õt.vio. Q:Jc !::bmente quan.co forem 
organi~itdas e..s J !lS ~iças nc.s E.:; t~do:; 
t-ais principius •·nw·arão ~m vigc:? 

O Sr. Aloísio àe Castro - E' sofis
ma. 

O SR . LUIS VIANA -- Não <! so-
fisme:; é radcci:l!o. (Palmas. J V . 
Ex.~ quEr t\!.mu1t:.r o debate. 

O Sr. Vieircl ae Melo - V. Ex." 
po:i·ela int'urmar !!~ o preceito da não 
pa1 tkipar;ã.o dcs jtüzes nos Cil:r~cs c1e 
confianç3. cu politicos é no·vo no 
Brasil, ou está co:::·:agrado pele. nos
sa tradição ccn:i tHucional? · 

O SR. LUIS VJANA- Vou resnon·-
~;e r a V. Ex .11 • . • -

O Sr. Aloisio de Ca:;;tro - O orador 
d-efe-n::l.e o b'.Jrêrno da m.ag"i.str9.tura. 

O SR. LUIS V1AN..t\ - Se defen
desse, fá-le-ia. .:on: muita honra.. por
q U·e e. ma~istra t ura n:> B:·::t~!l .só ncs 
tem dignificado. 1 Palmas. 1 

O Sr. P71~sidente. e esta ilustre As
sembléia de"em estar observ!l.ndo que 
OUifO o~ r:cbr·~s ccl·eg:1.s cem a pa
ciência . . . 

O Sr. Negreiros Falcão - E'vangé
Ucn.. 

.O SR. LUIS VIA..."'A - . .. não dtgo 
evangélica, mas que me impõe a ética. 
parl9.mentar: . 

O S;. Vieira ct.e Melo - Com a. 
educação que o caracteriza. 

O SR .. LUIS VIANA- Ouço. com 
todo acatamento, os apartes dos no
bres col.eg.a.s; mas. quando lh-es q~ro 
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respondeT, surge o tum'Ulto provOICa
do por ê~ própri06, para que minha 
palan·a nA.o seja ouvid-a. Sou o pri
meiro a reconhecer o brilho, a elo
qüência e a cultw-a d06 nobres ad
ve-rsárlos; apenas tenho a !a.menta.r 
que ss. D.As. defendam causa tão 
J..ngnta.s. <Apoia~ e 1Uio a~.> 

Sr. Presiõen!'.e, perguntou~ o 
Uu.stre Deputa.o-:> Sr. Vieira de Melo 
.se a tra.diç§.o brasileira era ou não 
pela. ~lusAo dos juizes do8 cargos 
de oon:fia.nça polltiea.. Ia eu respon
der a s . Ex.• que, em matéria de 
texto, de letra. constitucion-al, não 
devemos ficar no terreno da tradiçA.o, 
sobretudo quando esta. !oi quebrada e, 
hoje, ao contrário, a leg!sla.çã.o bra
sileira dllspõe que os magisi:rndos po
dem exerce-r semelhantes cargos . 

O Sr. NeQretros Falcão- Com<> ex
ceçã,o e portanto medida condenável. 

O Sr. Pltnio Barreto ·- O nobre 
orador pe-nn:ite um aparte? No m~u 
Estado, dura.nta multas R.Dos, em ple
no regime da Consti~â.o de 91, vá
rias vêzes o ca.rgo di! ch.efe de policia. 
!oi I')CU'J)9.Qo por ma.gist.Tado.s . Vê V . 
Ex.• que ll. tradição não é tão ampla 
como preten•d-am. 

O SR. LUIS VIANA - Assim, Sr. 
Presidente, o texr.o do art. 19. longe 
de visar qua1queT interêsse pes.c;oal, 
a.penas tem oomo objetivo preparar 
essa fase 1nr.ermecl1A.r1a, ... 

O Sr. Plfnio Barreto - Muito be.n1. 

O SR. LUIS VIANA - ... que, 
inequivocamente, se há de seguir à 
promulga.:;ão da. oarta .Ma.gna., fase 
que meóei.a entre essa promulg.açã.o e 
a. organização das Justiças estaduais 
pelos próprios Estados, ou seja, en
quanto não !or~ promulgadas as 
Consti tuiç6es e~t.a.duais . 

O Sr. Negretros Falcão - COmo já. 
tive c-easião de aJ.ze·r - e o !s.rei em 
decl1lração di> voto defendido o prin
ci-pio básico da Constituição é caso 
pessoal não ~tá em Jõgo mn-a ve2 
que o magistrado assim aproveita a 
medida encaminhada naquilo que 
chamo causa orçamentária outorga à 
um Juiz honrado assim teria a hon
brtdade de ata.ea.r &e não andlssse bem, 

O SR. LUIS VIANA - Enquan
to não !6r cumprido o disposto r.o 
art.. 124, que subordina. a organiza
ção das· justiças estadual.s a ~ssas 
bases, estcemos numa fase transi
tória, e essa é que reclama justa
mente a. adoçAo do preceito d ·> ar
tigo 19, sem o qual estsm·mos. r.uD\ 
periodo tumultuário. <Muito be111. 
Polma.a.> 

O SR. PRESIDENTE - Os Se· 
nhores Renato Alelxo, Aloisio de 
Castro e outros pedem que se subm~
ta à Casa a supressA.o do art. 19 
das Disposições Trans1 tórias. 

Os Senho)"eS, que aprovam essa su
pressA.o, queiram se levantar. <Pau
sa.> 

Está aprovada. 
O SR. PRADO KEJ:.J.Y <Pela cr

dem> - Sr. Presidente, requeiro ve
rificação da votação. Na. forma dos 
precedentes, eu me co:lformaria cum 
apenas outra votaç~.o simbóllc!l, ;>or
que mt>u único intuito é deixar bem 
claro o voto da Assembléia, viste ter 
ouvido de diferentes colegas que vo
taram por engano. 

( Pr~-se 'ci verifi.,.AQ.Çáo da 
votaçJo., 

O SR. P&E3IDENTE - Votarn.!ll 
a f a ver dl emenda 121 Srs. Reprc 
senta:1tes e contra 121. Houve ~:m
pate. 

Peço à Casa dois minutos para se 
examinar o assonto. 

O Sr. Flôres da Cun1uz. - In ctub:o 
pro reCJ. 

O SR. PRESIDENTE - Sempre 
de acOrdo com a minha consciência. 
<Pal17l43. Pauoa.) 

Em meu modo de entender, vedll
ria ao magistrado tóda e qualquer 
funç.lo que não fOsse a. jud1clàrb. 
(Palmas.> Fui juiz e assim proce.ii. 
Penso que se deve entender a ca:-:-2i 
"'h da magistratura Cútno sactrdócl~L 
Nestas condições, o J"ulz, ou se submt:
te aos sa.critic1os do car· .> ou esco
lhe outra. profissão. Fc o que !1~. 
t!"o;m.as.> 
N~ste caso, sou a favor da emen-

da supl'essiva . <Palma3 prolonrta-
das.> 

Siio enviadas à Mesa as seguin:.es: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Longe de ser uma iniciativa. de "'es
querda" <salvo a extrema>, a emen
da ontem defendida pelo ilustre Depu
tado Hermes L1ma. me pareceu, d4ta 
unia, de cunho S(:entu.a.damente rea· 
cionário. As indeniz~es decorrentes 
de uso da. propriedade particulu, em 
caso ,de ~roerra. au oomoçlo intestina, 
sna !arma do art. 14-1, § 16.0 do Pro
jeto Revisto, só devem ser pagas etn 
dinheiro - e is.so, que tlcou no te-xto 
definitivo, até me puece uma red'uln-

. dADCa., porque, em rtgor, tMas as at
denizações &ó podem ser 80lvkb6 em 
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c:Unheiro. A vantagem, por6m, do prin... 
cfpío estatuid~ reside em desarmar o 
~ do sofisma. dos tftulo5 ... em 
1Jrt.__lo de coMorn.u o d€ver de res
sa.n:;Jr o cl:Mlo pela ds.Çio tn solutum 
ou por o\.Dtlro.s prc:ées.'iOS li'bera·tórios 
md}retos. E e-m derradeira aná.llu, o 
preceito. como está, não unpeee a. 
-trSlllSa.çá.o e a. composição a~ ~bor das 
:partes. Ao redigir esta decla.ração. 
.penso, sobretudo, no peque-no praprle
tãrto. 

sala das Sessões, em 1() d-e setembro 
de 19-le. - Wellington. Brandão . 

DECLARAÇÃO DE V<JTO 

Não havendo a Con~ti'tUiçãv a.'$egu
~ às capitais dos EStadcs o direito 
d~ elegerem seus pre!eitos, não vemos 
rwo plausível para outorgar exce~
c\ooalmen\ie e-ssa tranqu~a ao Dlstrtto 
Pederal, situado na cidade cio Rio de 
Janeiro, enquanto fór a sede do Go
vêrilo da Re-Pll b:lka . 

ss.Ia das Sessões, em 9 eLe se-tembro 
de 1~.'- Toledo Piza. --..:. Mario Ma
sagáo. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

"'i"SSt~c. ~m!oc.1-a. ~~~cn~\
meDJTie e com pesar, da otientaçáo to
mada.. n.o pa.rttcular, pela maioria. do 
Pa.rtid() a ~ tenho a ho:n.ra. de pe:-
tenoe:r, v-otei Sen·hor Pt'esi<iente, a fa
vor da aut.on<mlia d-o Distrito Fede
~re.I. E se o fiz. é q~. 9. t~nto, fui le
vadt\ pela compreensão do q.ue reputei 
ser o m~u dever de ps-triOJtismo e de 
ç~.tidáo. através das s~ttlntes r826es 
que deseto ttqu.em cOI\!.t&n~di:l d.<l~ MS-
60S Anais : 

I - O Distrito Federal atual, ou 
maiS própl·iam-ente a Cidade do Rio 
d-e Ja.netro, com os set.JIS c!ois mJlhões 
d-e JlSJbitantes, é o m~c:r centro de 
atividad-e do Pafs. E' a ca.beça e o 
co.."'&Ção do B.ns!l. Aqui estão as maio
Ires expressões da. CUltura N a.cional. 
Atus.Imente, n.ãl) só mais alhbetb·.ada, 
da i:nl~Pl'ensa. AQUi os princl-pa1s cen
tros de irradiaçà.o espiJ.itual. Aqui, a 
popl).].a.çâo ma:i.s cUn~mica. ~. peT<:en
t,uaJsnente, não só maiS alfabetiZada, 
ccmo mais politisada elo Pais Como 
negs.r-!he, po!s. lace a. tA.o ponderá
veis elemeal.'t.OS. o direito comeg!nho da 
escolha do seu d.t11gente exeouLi~? E 
nem foi senoo por fOrçii clesw oansi- · 
de~ Que a !'Ua ta.curlda.de de esco
Hler, nas urnas, o seu. próprio Prefei
to Yne 1oi }llrometlda por todos os can
didatos que disputaram a Pl'elStdltccla. 

da. República nas eleições d·e 2 de De
rr.embTo. e por t.odaJ os Pa.rtJ.doo. que, 
'PO" suas seçõeB loca.!&, d.:i.sJ)Utal"a.!!l as 
pre! en!ncias do eleitorado. 

2. o -O a.pontado blconveniente da 
co~. aqu1. da se<le do Pod.eT 
Federal e do Poda- Mumcipa.l, nAo 
chega. a. 1Ir.pressiona.r. E se imJ)re:Sào
!L~l~e. a solução seria, ocnamente, a 
de· Blpre:soo.r a tra-nsferência da. Capital 
da. República - t8.Dl·bém oonstatnte do 
texto constitucional - e nU!!lCa a de 
'j:)rlvar do direito de e~ollle·r o seu 
(;ovemante os 2 milhões de orasilei
!I'OS, pollt1ca.mente m.ai6 desetllrolvl<los. 
CUan~e. de resto, ponderar, com os 
clhos na rea!idade, que muito maJs 
prováveis serão os ohcxrJ.es ~nt.re o 
LeglslaJtivo l(".cal eleito pelo pov'O e um 
Prefeito nomeado pelo Presidente da 
:rtepúbllca cc.n1 rdlexos 1~ 'le1lient~s 
sôbre a prbpr.a eutorlda~ suprema do 
.Pais, do que entre o Preskiente e o 
.Pre!~ito eleito, .c;itWUld1')-se an:nbos na 
e~era de suas atribUições p:rópria.s e 
incon!u.ncl'iveJs. 

3 . :> - Encimando estas razões, as-
sim brevem-ente sumariadas, nào me 
!alta, ru> caso p~r, t:m motivo 
de orde-m sentiment-al a turnar mais 
Hl'l!perativo o cum.pr11nento do dever. ao 
qual não pude fug~r: o da gratldi'<o 
Quando, tennlnado o me1.1 ma.n.da.~o de 
!)e-putado à A.ssembl.éi~ Na.cion.aJ Cons
tituinte de 1934, pela. Bahia, Já me hl
vi..a l'lecolh!do aos .1.1eu.s l&~bo.:'es pes
soais em: mtrl'ha te-rra. aqui, um grupo 
de anúgos, expontAncamente teltos 
como reflexo de minha humilde po
o:-ém sir...ee-ra. atuação na de·tesa dos in
terésses coletivos, à minha inteira re
v~\h., \a.~.C'l m~u n~me CNnC ~nó\-

. ctato a Deputado pelo Distrito Fe.<fe
ll"B.l. E, a.pesa.r de me\lB instsrtentes ape
lo-s. de minhas razões de 1mposs1blli
d·a.de de concorrer à.s 'Llnl.ns, a valoro
sa. PC?Ulaçáo da CM>1ta;l da Repúbli
ca, num preitc que e<>11Bttt'Ui para mim 
hc.nra ine.squedvel, sufragou o meu 
nome com muito Irulis de qus.rtro mU 
vetos. 
M~u -voto. J)O\~. a ~a.VÇ>t da wu.tÇ>-:\.C

mia. d-o Distrito 1-,ederal, representa, 
senhor Presid.ente dois s~1t.imen:tos : 
~a> o cumprimento de um dever irn
IT)Osto pela minha CV:lSC!énct:,. política. 
para cem a ma·is culta poputaçà.o da. 
nún·ha Pátria, por isso ~m<J. e. sua 
mais vtgt~te vanguarda dunocrá
tiC2.; 

b) o re.sga;te de tml& divida d~ gii"ar 
t~o. QU~. ~() ~a., é ttà.n~tit\a. 
aos meu.s ckscendentes oomo um ti tu-
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!o de glórin. do mw p.:J.trimõ:nio poli
tl.co. 
s~in das Sessões. em 9 de s:;tembro 

{!C 19-!6. - Negreiros Falcão. 

O SR. NEREU RAMOS-;-- Sr. Prc
::;idcnte, peço a p:?.lavm, pela orde:n. 

b SR. PRESIDENTE - Tcni a pa-. 
l~vro. o nobre Rcp1'ess:1t~.nte. 

O .SR. NEREU RAiY!OS ('') (Pela 
are.' em> -sr. P1:csidente, rieco a v, 
E:'.::. n~o marcar ·sessão pnra ·a noite 
de hoJe, mas. sim, para amanhã, um:.;~ 
ús 9 hurc.s. c outra às 15 horí.\s, mn
;)::.::: e~•tr~ard!nárjns. 

.Sug!:·o que 1·eali~emos amanhii. duns · 
sessões, pura termlnar a votnção do3 
de.:.tc.::mcs relativos ao ato constitucio
l~:-.1 ctãs Disposições. Transitõria.s. 

O Sr. Rt!i Santos - Seria prcdso 
~!t.c:.-ar o f-l.csimento. 

O Sr. La::ro Lopes - Ao contrário. 
u reque:·lmcnto se cnqundl·a no Rcgi
l~~cnLo. 

O SR. NEREU RAMOS - Na re~l
lida.dl'.'. Sr. Pl-.~sid:mt~. \'eriflco que o 
intervs.lo per mim proposto para as 
(lua:.: s~ssões de mn.anhft não se co~l
dt:t:a com n letrn c!o Regimel'lto. Em 
comcqüéncia, limito-me u pedir n V. 
E::--;. 11 que, cn'Vez de umn. sessão hoje 
à · uoit~. Ql.teil·a marcnr m;~n sessão ex
tr~ordinúrin pnrn amanhA. das 9 às 
13 horr..s. tApoiados e jn·otcstosJ 

O S~. LINO MACHADO ( <') (Pclct 
r;rdcm) - Como V. Ex. 11 há de reco
~:hccer, Sr. Presidente, c eu próprio 
t~nh:> dito dcstn tribuna várias ve. 
Z~:.'S. ~·t:solveu n Mesa qu~ n As.!embléi~t 
trnb~lh<;sse permanentemente. . V. 
Ex.:\ mesmo determinou que os scs
sõé3 sé rcali.zo.ssc:m P!:'la imrhhú. i:bs 
d b.s 12 hora$: fL tnrdc. dns 11 às 18: 
c :'i. l~cite, das ZO us 24 hort>.S. 

Pbis b~m. diante do rcqur>rlmento 
do Sr . Senador Ncreu Rnmos. nobre 
lide r (lo. muiorin, pedir in e V. Ex . :1 

que; de ncOrtio com n praxe •. <;o:lsu~
b;;sr. n Cnsn sôbre n convenlencm ae . 
r.:::~l!zarmc>s umn scssfto cxtt·n.orclin(t .. 
!'iil hoj~ à ncite, cins 20 ·às 24 horn.::. 
A-::r::dito que n::to convenha estarmos 
~~ l.l'!ntl!ficru· constantemente o llorál'l'.• 
llc no~sr.s seszõcs. 

Sr. Presidente, hwocando os pl·e
cedcntes. o. rcsolu-ç.lio de V. Ex. 11 c da 
Assembléia, l'cgueiro a. V. Ex. n se dig
ne ~ubmcter il Cnsn meu rcqucl'imcn· 
to. OI,Iuito bem.) 

O SR . . PRiESIDENTE ~ Como se 
tr:~.tn de 21SSt:n1:o e.~ nntw·eza n:dtni-

i ") Nilo íoi l'cvlsto pelo orador .. 

nist.r::!ltiY:t, a Mes~ não pode deixa!' 
C.:·e ter C·el"t·a interf e-.:êr.JCla. ~dirta, 
p-ortnnt:), permissü.o para. p.on.dera.1· 
qt;,e. muv:ada a ses!:-fí..o para hoje à 
r:.·0ite c CCir.oluià.o .os trabalhos às 24 
h::-ras, nã.:. ~.eria possi·vel ' convoca!' . 
o...:;tor:1 0:.-.:.s. e.It.•u nhã Í'..S a 'hõr.as. . . . 

O SR. L;!NO M!~CHADO - ~\.mn.,. 
~'lhfi, i·~aiiz:-.riimos ~:o:::Sõés à t:J.rcia e 
i! noite. 
· o sR.. PR:ESibr'3m- 'tenho· dois 

l'<:{l·t:·c·dmcn~I()S - dos Srs. Senad.•c.r 
N::reu Ro.mV3 e Dz•pc.-t.adõo Lino Ma
ch;~.co - que nã~ c-oliid·cm. Vou por- · 
t-:m t<:', <:·Ol:::-ultar a . Asse-mbl!éla . 

O .SR. ADRO-'\.LDO OOSTA ( '-') -
<Pela ord-em> - ?ediriR a V. Ex.11

• 

Sl'. P.::e·si.C.cnt·~. 1:1-c·en~a p-ara ncentunr 
qce os trabal:!'los d:l Comissão da. c-on.;
t!tt:i9!''1.D nã•o ccnsi~tc-m apenn.s em 
:.·c.~mu.ar:!"'J.ar a ,.ctação do projeto 

• 1:-<.! Site • .rccir..t.o. O.abe-1-he t~mbém re
c:igi~· ·O v~:-n·ci~o. l::JCl' outr·o ln·d-o, nfio 
·fcJ p::;~sh·cl t·crmina: a · · ·v-c·t~-~ã:o .. .. da 
Cor!:!õUtuição 11. 7 c.e sct~lr.fb.r.o. Se assim 
~.:::tmt·::C·cu. nf:o ccm~1·ç:mdo pqr que 
é.::te ~~odament·:L 'l.".rabaThenws c-em 
c:t!m::~ c com mé·tc·~~. · l M:t!tq bem.> · 

b SR. ?RESIDENTE - O St:·nho!' 
S.;:.r::a-Gcl' .Nen:·u Ramos r.eq.uer sej:.\ 
cct~VCI()acia t:J.na. s-!!ss5.o r-xtro.,oràinüria 
1Jr.•rn élffi'll~hii.. cio.:: 9 àS 13 hOl\?.S. S~
~tih·O:se-11 . n i{?'&ãó oi1d!ná.ria. das lt! 
:> .. s 1·3 horas. 

O SR. RUI SANTO:S (t:r) (Pela 
ord.em) - P-e!·doe-m~ V. E: ... ~. Sc·nhor 
'?.l'C!:i•clcr.•te: mas ·d-esc.Jsriu s::tb!:r ·se 
p<xie .stl' alteNl'C:•o o hc:-:t~·io do.O.s ses~õ~s 
c:'ciJl:t.t:!:~s. 

O SR. P.R.ESIDENTE - Por isso 
m!:rmo. c.•:c!!·ttt{)i q,uc- s~ s~~ub·b :~. 
se~::G:o IO:"diu·á:·líl. du.s H às 13 horns. 

O $R. RU! ~1!\iNTOS - E; tc-rmi
lü:•t:•d.o n cxt:-ac:-ó.im\.ri:l. às 13 horas, 
t:1·iamcs n!Je:ns .um::. .hçr;\· ;t:~r~ .. Q ~1-
moç-c 'I Nr\o scrin. p:issivcl. (..t1fuito 
'bem.) 

O SR. PAULO SAR~·SATE ("') -
<Pela ordem) - &·. Pl·~s!t1cnt{!. c!~ 
:-.cerdo C·om o d:is:pcsltl\•o re-glmcntnl 
de cuj.o n.úm.el'O não me .re-cordo no 
mor....e.ntc., ~.em V. Ex.11 n í!llcuJ.dnd~ C.o 
::t l·t.~rs.o!' o ~\oré.l'io das ses~ões oroin.9.
rias. dç$'c!·~ que mail'qu.e reur.lõcs e~
t::nordl·riirl·.ls . (ll:!uito bem.> 

O S.R. FR®SlDENTE .....,. A M~sa 
t.em. l'ealom~ntc, a fn~uld·.:.C.e d ·e nltzrnr 
o .h·crário das sessões ordln{\rins: cn
t.rc·t.an·tc, i1ão tóiriara ·essa deliberaÇão 
sem o ~s~enotimencto da Assemblêia. 

c • > Niío foi revisto VP.lo o:ndor. 
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Vai-~~ jJJ'CO<'d~: • v.ot.-:tçã.o d·:> .re
q·uer1mem.o ào S enhor n.eprcse.n:t~n.t-e 
Ne·-:-eu R..~m::>s. 

O SR. FLORES DA CUNHA < • > -
(Pela ordem 1 - Sr. Presidem te. já 
e.s~otado o tempo re6ulamentar ti?.. 
sessão. pi-~lSO que V . Ex .n não mal-; 
pode:é. submet~r O!; r·-~q-.v:ri:nentos dC1 ~: 
S:rr;. Ncr~·u Ram~s e Lino Maci1ado à 
dclibcraç·f\ o d:~. Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Pcrfc!t:~
mcntc?. 

O SR.. LIXO MACHADO ( » l -
t Pela o; cem' - Sr. Pr;sidente, a ir.! 
ciati·;a de stssões foi minh9., te:1ch 
V. E..~.~ resolvido qu~ ebs se n~a!i· 
zg:·jam. pela manhã , ct::s 8 às 12: i 
J;ardc, das 14 às 18 e à noite, das 20 
às 24 h oras . 

A Mesa é soberana e pode convocnr 
ses~ões extraordinárias. 

O S:?.. PRI:;SIDENTE - Co:no -: 
pensame~'lto ci:l. Casa se inclina par~:. 
uma sess~.o hoje t\ noite, convoco o~ 
Srs. R!:prestl'ltan tes para se l'eumrcm 
ê.s 20 horas. Amanhã. ren.lizarem~~ 
uma Sr.$S!t-o cxtraorctinitrla às 9 hor:ts 
d&. manhã: o utra. das t-1 às 13 c, pos
sivelment e, uma terceira à n o i ~e. 

O SR. PRESIDENTE -- Está find:!. 
a hora d~ sessftc ; vou lev<:.ntá.-la . cor.
vo.:ando os Srs. Repre-;entantt.:s pa:::~ 
às 20 horas de hoje t: c!esigna:1ct c. :. 
seguinte Ordem do Dia : 

Contl:mação da. votação do projeto 
da Comtituição <Dl.sp(,,o::ições Tra~;si
tórias) . 

Deb:aram de comparecer 16 Sc
n!:'lo.rc3 Representantes: 

Partido Social Dcmocrdtico 

Amr.zonas: 
Leopoldo Peres . 

( ") Nio foi revisto pelo orador. 

P.:!rnambuco: 
I 

Pessoa. Gaerra. 
Alae;oas: 

Afonso de Carv~lho . 

São Paulo: 

Antonio Pcl!da.:u. 
Rio G~·~.nde do Sul: 

Gctuiio Vargas . 
Ant~ro Lcivas. 

União Demot::·á:ica Nacional 

Maranhão: 
Alarico P~chcco. 

Piauí: 

An tônio Correia . 
coelho Rodrigues. 

?.uaíba: 
Adalberto Ribei:c. 

Scrgip~: 

Valter Fr~nco. 
Minas Gerais: 

.Milton Campos. 
Santa Catarina: 

T~vare5 d'Amaral. 

Partida Traba lhista Brasileiro 

Distrito Federal : 
B.:t~!a. Neves. 

R !o ele Janeiro: 

Abelardo Mata . 

Partido Republiclm.o 

Artur Berna reles. 
Le-:: anta-se a. sessão às 18 horas. 
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(Extraordinária) 
Presidência do Senhor Berto Condê, 2.0 Vice-presidente 

As 20,15 horas, comparecem os 
Senhores. 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo B.mnco. 
Hu~o Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Valdemar Pec!rosa. 
Pereira da Silva . 

Pará: 
Magalhães Bs.rata. 
Alvaro Adolfo. 
:Ou:arte de Oliveira. 
Lameira. BitrencoUl't. 
C.arlos Nogueira.. 
Nélson Parijós. 
• João Botelho . 
Rocha Ribas. 

1\ta.rsnhão: 
Clodomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Vltorino Freire. 
Luic; Carvalho. 
José Neiv:a. 
Afonso Matos. 

Pi:.Lui: 
Rena.ult Leite. 
Aréa Leão . .. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Alme.ida Monte. 
Osvaldo Studart. 
RaUl Barbosa.. 

Rio Grande do N-orte: 
Geor(Jino Avellno. 
Dio,"üécio Du'8.l'te. 
J~s~ Varela. 
Valltredo Gurgel. 
1\!ota Neto. 

Par-úba: 
Jandui Ca.Tne!ro . 
Samuel Duarte. 
José Jofili 

Pernambuco: 
Etelvino Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Gerclno Pontes. 
Osv·aldo Lirea.. 
Costa POrto. 
Ulisses Ltns. 

Alagoas: 
Teixeira de V'R.)CO:lcelos. 
Góis Montei:'o. 
SUveste Péricles. 
Lamo Montenegro. 
Jcsé Maria 
Antônio Ma!ra . 

Sergi.pe: 
Leite N·eto. 
Graco Cardoso. 

Ba-hia: 
Pinto Aleixo. 
Aloisio de Castro. 
Régis Pacheco. 
Negreiros Falcão . 
Vieira de Melo. 
Alt:unirando Requião. 
Euná.pio de Queirós. 
Fróis da Mo ta. 
Ar.stlde:) ~ilton. 

ESp!rito Santo: 
Atillo Vivá.qua 
Henrique de N ovai5. 
Ari Via.na. 
C:a.rl-os LL'"ldemberg. 
Eurico Sales. 
VleiTa Resend~. 
Alvnro ~tela. 
Asd'l"ubal Soares. 

Di.<-trito Federal: 
Jo!;é Rom.ero. 



Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves . 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duv1vler. 
Carlos Pinto. 
PaJlo Fernandes . 
Heitor Collet. 
Bastos Tava.res. 
Acúrcio Tórres . 
Brig1do Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais : 
Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigués Seabra. 
Pedro Dutra. 
Bias 1-,ortes. 
Duque de Mesquita. 
Israel Pin•heiro. 
João Henrique . 
Cristiano ~achado . 
Wellington Brandão. 
Joaquim Lit>ànio. 
José Alkmim. 
Gusta"Vo Qalpanema. 
Rodrigues Pereira. 
Cell:o Machado. 
Olinto Fonseca . 
La ir Tostes . 

São Paulo : 

Novel! Júnior. 
Martins Pilho . 
Costa Neto . 
Silvio de OamtpOs. 
Atallba Nogueira. 
João Abdala. 
Sarnpaio Vida!. 
Alves Palma. 
Honório M<lntel ro. 
Machado Coelho. 
Batista Pereira. 

Goiás: 

Pedro Ludov1cc . 
Dario Cardooo . 
Diógenes Mag>alhães . 
João d 'Abreu. 
Gaiado GodOi. 
Galena Paranhos . 
Guilherme X a vier. 

Mato Gros.s9 : 
Argemiro Fia lho . 
Ponce de Ar-rude.. 
Martiniano Araújo . 

Paraná: 

Roberto G la.sseT. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
Lauro Lopes. 

. . 

João Aguiar. 
Oomi Júnior . 

Sa.nta Catarina: 
Nereu Ramos. 
Iv·o d'Aqulno. 
Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher .. 
Rogério Vieira. 
Hans Jcndan. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Domeles. 
Gaston Englert. 
Adroo.ldÕ Costa. 
Broch·a.do da Rocha. 
Elói Rocha. 
Dama.so Rooha. 
Daniel Fá.ra.co. 
Manuel Duarte . 
Sousa Costa. 
Pedro Vergara. 
Herórilo Ammbuja . 
Bayard Lima . 

União Democrática Nac!ona.l 

Amaz()llP.S: 
Severiano Nunes. 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epfi.ogo Campos . 

Ma.ra.nhácl : 
Antenor Bogén . 

Piauí: 
Matia.s Olimpio . 
José Cândido. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 
Paulo Saras'B.te. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues . 
Fernandes Teles . 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar .Ara.ria>e. 
Eld:gar de A1'Tuda . 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Seus a. 
José. Augusto. 
Aluisio Alves. 

Paraiba: 
Vergni-aoo Vanoderlei. 
Argemiro Figueiredo. 
João A,pripino. 
João úrsulo. 
Plinio Lemos. 
Ernan1 · Sátiro. 
OsmaT A.quino. 



Pern::J.mb uco: 
A~le Snm;paio. 
João Cleo!as. 

Alag-oas: 
Freitas Cava lcanti. 
Mário Gomes . 
Rui P.almeira .. 

s~riip~: 
Leandro M-aciel . 
Heriba!do Vieira. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Jtüací .Magalhães . 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Luis Viana. 
Clemente Marianl. 
Dsntas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
N·estor Duarte. 
Allomar Baleeiro . 
João Mendes. 
Alharico Fraga. 
R. ui S.::mtos. 

Espírito Santo: 
Lui.s Cláudio. 

Distrito Federal : 
Hamilton Nogueira. 
]!!uclides F igueiredo. 
Jurandir Pires . 

Ri-o de Ja·neiro. 
Pra.clo Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares FHho. 

Mjnas Gerais : 
Monteiro de Cru;tro. 
Jo~é Bonif~io. 
Gabriel Passos . 
Lopes Cançado. 
Licurgo Le 1 te . 

f?ão Paulo : 
Mário Ms..sagão . 
Paulo Nogueira. 

, Romeu Lourenção. 
·PUnia B~rreto . 
Tolido P!..za. 

Goiás: 
Jales Machado. 

M·a to Grosso: 
João VUasbOas . 
Dolor de An-drade. 
Agricola. de Barros. 

Pal'aná: 
Erasto Gaert.ner. 
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San~::t Catarina : 
Tcmis Fon~es . 

Rio G ;·ande do Sul: 

Flores cta Cun'P..a. . 
Osório Tu1uti. 

Pw·t ido Trcbalhisla Brasileiro 

Bahia: 
Luis Lago 

Dist!·i:.o Fo:-deral : 

Rui Almeiéa . 
Benjamim Farah . 
Vargas Neto . 
Gw-gel do Ama!'al. 
Benício Fcntenele. 
Ant.õnio Silva . 

M.:ín'ls Gerais: 

Leri Sa..'ltos. 
Ezequiel Mendes. 

São Pau1o: 

Hugo Bo!'ghi. 
Rom·~u F'iori. 
Berta ConcJj . 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga-. 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fi~(!hcr. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregóri..:; Bezerra. 
A.gostinho Oliveira. 
Alce.do Coutinho. 

Bahia: 

Carlos Mar ight>Ia . 

Di~ttito Federal: 

Oarlo5 Prestes. 
João Amazonas. 
Maurkio Grabvis. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claoo.Lno Silva. 
Alc~es Sabf!nça. 

São Paulo: 

José CrlSI;lim . 
,Osvaldo Pclleco. 
Jorge Am·a.do. 
Caires d-e Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Abfllo Fernandes. 
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Partido Republicano 

Maranhão: 
L1no Me.chado. 

P~rnambuco : 

Sou$a Leâo. 
Sergipe: 

Dun·al Cruz . 
.-\mando Fontes. 

Mln2s Ge1·ais: 
Bernardes Pilho . 
Felipe Balb! . 

Sã-o Paulo: 

Altino Aí·ant~s . 

Parana.: 
M.u~hoz d'a Rc:-ha . 

Parti(lo Social Progressista 

ceará: 
Olavo Olive1ra. 
Estênio G<:.."l1€S. 
João Ade:c.cl::no . 

Rio G:an:!~ do No:·~e: 
Oa,fé Filho. 

B~hla: 

T:-o~ulo AJDuqu.:·rque. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 
:Manuel Vitcr . 

Esquerda Democ.-d.tlca 

Distrito F-edernl: 
Hermes Ltma. 

Goiãs: 
Domingos Vcla.:.:::o. 
O SR. PRESID~TE - Ach:m

do-se oresentes 257 Senhores Repre
sentantes, declaro aberb a se.s~áCl. 

Pnssa.-se :i. iei r.ura ela. aia da se~s~o 
anterior. . 

O SR. HUGO CARNEIRO - C1.0 

Suplente de Secretário, servindo como 
2.0 Secretá7iOJ procede à leitura da 
ata. · 

O SR. PRESIDENTE -...: Na forma 
do Regimento Interno, declaro npro
vada a nta, .ressalvn.nclo qualcyuer re
tificação escrita, que seja apresenta- . 
da. 

PasSa.-se à leitura do expediente. 
O SR. CARLOS MARIO:aELA -

c2.o Suplente de SecTetár!o, servi11do · 
como 1.0 Secretário.> procedt- à leitura 
do seguinte: 

EXPEDY.ENTE 
Aviso : 

D n Sr. t:..!inlstro da Educação, 1)r ..:s ~ 
tando informações solicitadas pelo rC'- • 

queri01e:1to n." 48 de 1946, rle :t~t'm·~a 
do Deptttc.do Aluisio Alves c ·out:-)s. 
Ao requcreaf..c. 

o:iC'io: 
Do Siadic~.tv cl::>s Treballladort>::: ~ :n 

Emprêsus d~ Canis Urbanos de Pôr
to Alegr-e, pleiteando junto à. Ass:: :11-
bléia o.umcnto c!e s~lário .a.a n S!la 
cla.s.sc - In teirude. . 

l:.b:ii:<o as~inndo: 
De 507 Senhora.:: do Dist~:ito F~·dc

:·al, solieita.ndo a aprovação da eP.<t~·~1-
da, que dá. ~utonom1a ao Distrito Fe
deral - In i eirada. 

RF.QUEiliME!TO 

Tc:nclo sirlo dirigido ao Sr . P:e.;;i
dente dn. A!;sembl6ia, telegran1as de 
entiuad<>s da classe alr,odocira , c:on
tt·Z.rios ao Art. 41 do Projeto 1o -"-to 
de Disposição Transitória. ven11o :·c
querer a transcric;ã 1 na 1ntegra d.: s · 
!:'cs despachos telegráfico.:; no Düi r w 
da Assembléia. 

S .S ., 10 de setembro de 1946. -
Sampaio Vrdal. - Atenda-se. 

7r i ~·:Cir:M.~AS, ClJH PUDUCAÇÃO t 1\U';C~I
Z.\DA 

··A Uniio dos Lavradores de A:;n
dão do Estado de São Paulo, c i
ente da sp~·escntaçã.o ao plenó.rio elo 
dispos1t!vo das Disposições Trans!:ó
rias. eob o número quarenta e üm c:.ue 
b.wedc a e.precinçfto judicial da in
corporação ao patrimônio d,a Uz-d.:;.ü 
dcs a!godões aptmhados das safras ele 
194~ a 1~46, rumpre o dever d~ inJ';)J'
ma:.· a V. EY..i e a essa ilustre .1\S.s('.m
b!éia, que o aludido artigo prcjudka 
os interesses da lavoura algodo('ira 
paulista.. pois ,·em tolher qualquer di
reito futuro da parte dos lavradores 
que queiram se rcEsarcir dos prejuir.os 
sofridos durante o mencionado l1Cl·fo
do. Apelamos assim, para o esp1rito 
escJnrecfdo e patriota. dos noi)!"es 
constituintes no sentido de deixar a 
matéria afeta à legislação ordinária . 
Rt!speitosas saudações.- Euc!ides Te
le!> R.udge, p1·esidcnte" . 

••A Fedêr3cão ds.s Assoda~;ões Ru
rais do Estado de Sãú Paulo, repre
sentativa de 50 entid~des da <:l:.i.:5:5C 
n~ral do ú'lterior paulista, pede vê
nl~. pa:a ponderar a essa ilustre As
~e-mbléie. que s. permanência do :u
tlgo 25 do projeto do.s Disposições 
T:ansitórias ofende os inte1·êsses da 
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l:wonra algodoeira, não lhe permi
tindo oportunidade de fazer atuar a 
plenitude das suas reivindi<:ações, 
para ressarcir-se dos prejuízos que 
sofreu nas safras a. p&.rtir de 1947". 
- l7i~ Meinberg, Presidente. 

INDICAÇÃO 

Requeremos à Mesa as necessárias 
providências no sentido de serem co
locs.dos filtros tipo americano para 
água potável, tanto destinados a.os 
senadores e deputadcs, oomo aos pró
prios funcionãl!'ios do Parlamento Na
cion9.1, tenda em vista as rooomend.a
ções do Serviço de Saúde Pública. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 
194.6. - Adelmar ~ochc:. - Dolor àe 
Andrade. - Lino Machado . - Lo
pes Cançado. -- Magalhiies Pinto. -
A Comissão de Polícia. 

O SR. PRESIDENTE - Está !in
da a leitura do expediente . 

Vamvs proo-segui; na votação da 
I'!'latéria constante da Ordem do Dia.. 

Te.n:ho sôbre à. Mesa um requerimen
to de destaque do Sr. Senador Car
los ?:'estes, nos seguintes wrmos: 

RequeTemos dest.a.qt:e. para o § 4.0 

cio a'I"t. 11.0 dns Disposições Transitó
l'Ías, a fim d-e suprimi-lo. 
. Sala das Ees-sões, 7 de setembro de 

1'946. - Carlos Prestes. 
O SR. CARLOS MARIGHEI..A (•) 

- Sr. Freside.nt-e, Srs. Re:pre~.entan
tes: - reauereu nossa banc:1o.a deS
ta.qu.e pars: o § 4.0 do art. 11, das Dis
posições Transitórias, 'a$Sim redigido: 

"N.ãc será permitida. a in~crlçéo 
de um me~mo candidato por mais 
de um Estac!o". 

E' qUJe não rep\~tam·os demccrático 
o preceito. Não V•e.tnos por que, nesta 
a!tura dos a-contec1men..tos. se pr~~.-e 
. impedir que o m-esmo can:dida.·to se 
inscreva por mais d-e t:Jm Estado. 

O Sr. ·caires :::c Brito Mesmo 
pV!'que êss-2 é assunto de lei eleitoral. 

O SR. CARLOS MAR!GHELA -
Il'llteiraramen t\! d.e acôrdo com V. 
E~::.n. 

AMm disso, nessa tradição hi.stóri
c:;. é no sentido d-e P.?r~ntar-se o 
m-esmo candidato por mais de u.m Es
ta-:io. Posso· ~mbrar ao nobres cole
~s que o il~·tre e sgudoso José Joa
quU.m Se.abra se ca.ndída tou m.,a,!.s de 
urna vez por vários Esta-dos tendo con-

. sebllido sair vit-cdoso. Nossa tradi
ção con.ta. m.ais de um c:.. :;.o sem e lh.s n
te. E nã,o sOIIlen·te nos tempos da Re-

\ •) N:ã.o !ci revisto pelo o:-:ldor. 

pública; rr..esmo noo do Império. Iria
mos env-eredar agora p:lr caminho 
com;Jletam.ente contrá.rto ao já esta
belecido, a.o existente, ao que, por as
sim dizer, ~m sido aceito como pra
':e no Brasll . 

Em 1946, quanda procuramos votar 
uma Carta que seja realmente demQ
orá.tica, o dL~-ositivo e&taria com.ple
ta.mente deslocado. 

Lembro, ainda, a razão aqui aduzi
da. pelo nobre Representante Caires 
de Brito, de que o assunto compete à 
l-ei eleitoral, nã.o se eompreen<iendo, 
dessarte, seja enxertado nas Disposi
ções Transitórios. 

O Sr. Caires de Brito - Mesmo 
porque E<erá. exceção apenas para. as 
próximas e lelções . 

O SR. CARLOS MARIOHELA -
Nas eleições de 2 de de21embro foi per
mitiào Q'Je o candidato se alistas&e 
por mais de um estado. Quando vo
ta.mo5 Di~posições Transitó:rla.s par'a 
pa.s.c;.armoo à nova situação, não pode
mos cr1ar é~S~e de~qui\ibrio ou esti
pular polLt!cl\ de duis ·pese:; e dua.s 
medidas. 

Nas pró>dmas eleições que teremos 
de faze!'? CompLeU..r a própria compo
siçá'O destCJ. Casa. de acôrdo com o que 
ficou ~\risto no texto oons~ .. tu.cicmal. 
Seria profun.dã.mente injusto que os 
a.tu.s.is Repres-entantes Uvess&a tido a 
oportunid:tde de candtdatar-~e por 
mais de UI\1 Estaào e aqueles que vêm 
com;>l.etar o númerv de ne,putados c 
Sens.do:-es :áo gozassem dêsse mesmo 
direito . · 

Eis, Sr. Presid·ente, as razões em 
que fund~·mentamos a supressão do 
§ 4.0 do art. 11 das Disposições Tran
sLtórt.as. Esperamos que os Slt'3 . Re
pres-ent.sntes consiàerecm a s.rgum-enta.
(;bO e os fundam{"ntos d-o requerimen· 
to de destaqu,e , con.solidlu1do, s.ssim . 
ma.is uma conquista d<l texto const.i
tuci()na.l. da nos.sg Cart.n. demccráti
ca . (Muito bem; muito bem Pal
mas). 

O SR. PAULO SARASATE c•) -
Sr. Presidente, a Comissão da Cons
tituiçiW, em cujo nome falo n~ste 
instante, é contrária à emenda ap:e
senta.da pelo nobre Represtntante co
munista Sr . Carlos Marighela. 

Dec!a.ra textualm~nte o § 4.0 do ar
. tigo t.l, cuja su!)ressão é proposta: 

"Não será. ~rmitida a inscrição 
de um mesmo candldato pOT mais 
de um Estado". 

A questão já é sobejamente oonhe
ci.da, tendo sido por demais dlscutid::t 

(•) Nio !oi revisto t=elo ora der. 
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durante as últimas ele1t;ões. Devem 
estar lembrados os preclaros colegas 
que o Superior Tribunal de Justiça 
Eleitoral, jvlgando caso concreto, se
melhante aos que &e proibem no dis
positivo, decidiu segundo ereto, que 
aro candidato não devia inscrever-se 
po:- mais de um Estado, por msts ~e 
uma região, embora não tivesSP. dado 
ganho de causa aos que pleiteavam 
nulidade do pleito, baseados em tal 
fato, porque, s-egundo o julgamento 
do TribWlal, o recurso tinha sido in
teri)osto in tempestivamente. 

O Sr. Ca.rlos Murighela - Que mal 
V. Ex." vê em que o mesmo candidato 
1)'0ssa inEcrevcr-se por mais de am 
Ests.do? 

O SR. PAULO SARASATE - Exa
tam~·nte aquele evidenciado aqui du
rante os am:plos debates travados em 
tórno do reeurso a que me referi e 

· que V. Ex.• conhece muito bem. 
Deve estar l'~ordado de tôda argu

mentação que se expendeu, exausti
vamente, naquela ocasião. e saber, ~or 
~()megujntc, qual .l m:1l que se aponta 
para a inscrição de candidato por 
mais de um Est.ado. 

Além dos argumer1tos aduzidos na
qaele momento, JUtro sobreleva, a 
:-espeit<> co dispositivo. Naquele tempo. 
t:ra.ta va-se de eleição no plano fede
ral, para a Câmara dos Deputados e 
pa.ra o Senado .i'ederal, e agora se 
relaciona com as assembléias legisla
tivas d()s Estados. Em verdade, não é 
possível que um candidato <!lspute, 
por exemplo, cargo eletivo à Ar.sem
bléla Estadual de São Paulo. t: ao 
mesmo tempo, às Ac:.sembléla do 
.~ma.Lonas, Pará, Rio Grande ·lo Nor
te ou Pa:-aíba. 

o Sr. Gw·gel d.o Amaral - A infor
mação de V. Ex.n é menos exata. por
quanto o Su?ui<~r Tribunal Eleitoral 
não decidiu que os candidatos não po
diam fa2)er seu registo. Ao contrári<l, 
caia a preliminar levantada com re
lação no não conheclment<l d<1 recurso 
e o Tribunal, entnndo no mérito da 
co:ltroversia, r~solveu fa.voràvelmeute 
ao regü:to. dando ganho de caw;n, 
assim. ao Partido Trabalhista. Vossn. 
E::<.'elP.llcia labora em eQuívoco e traz 
pnra. ilustrar o caso informação, data 
't'enia. mencs 1certa da . 

O SR. PAULO dA~.'\'l'E- Data . 
venfa, digo eu: V. Ex:.• é que estará 
equh·o::ado . o Tribunal se não nten
dea ao recurso na espécie, foi precl
r-a.men~e po~· que a lei era a.mbigua. 
Dado de barato que o nobre colega 
t.ivesse razão, n.dm1tindo sua. argumen
tRçáo, aind.l assim tinha-se de admi· 

tir também oue a medida é morali
zadora. Está ·nos votos que não é ra
zoável um candidato inscrever-se por 
mais de uma região. E' uma razãQ 
pa!"a que se disponha agora sObre 
o assunto. 

Terminando, Sr. Presid~nte, peço 
à Assembléia que mantentu o texto 
do projeto, que ce!lete o pensamento 
P. a consciência jurfcllca do pais. -
<Muito bem; muttc Mm.) 

O SR. PR'ESQENTE - Vou sub
m~ter a voros a emenda sup.resstva 
do § 4.0 do art. 11 das Disposições 
Transitórias, ô.o Sr. Representant3 
Carlos Prestes. 

Os St:nhol'e.s, que a aprovam, que1-
rnm levantar-se. (Pausa.> 

Está rejeitada. 
o sr. Rêpresentante Lulz Viana re

quereu destaque .Ja emenda supressiva 
-da.s palavr~s - "eleitos por sufrágio 
'POPUlar" - do § 1.0 do art!ko 11. 

O SR. SOA-~ES ::'!LHO (•) (Pela 
ordem> - Sr. Presidente, a emenda. 
'\o'!Sa suprimir, no texto do prüjeto re
fe~nte ao número de Deputados das 
Assembléias Legislativas. as pala.nas 
- "el-eitos por su!rágio popular". 

Há outros de~ta.ques sôbre o mesmo 
assunto. ·achando-se n Comissão es
tudand() fórmu.la de votá-los, de ma
neira a atender o mais possfvel à mé
dia de opiniões da Assembléia. 

Por isso, ousaria pedir a V. Ex.o. 
Sr. Presidente, com o apoio geral, o 
adiamento dos destaques para o final. 
<Muito bem.) 

O SR. COSTA NETO (Pela ordem) 
- Sr. Presidente, est<JU de acórdo 
com o adiamentCH 

O SR. PRESIDENTE -- Em vista 
da concordância da Comissão da. 
Consti tuiçã.o, fica adiada a votação da. 
matéria . 

Vou submeter à votação o destaque 
requerido P·~lo ilustre Representante 
Sr. Barreto Pinto. para supressão dos 
parágrafos 3.0 e 4.0 do art. 16, que 
diz: 

§ 3.0 No provimento dos cargos 
das Secretarias do Tri-bunal Su
perior Eleitoral e dos Tribunais 
Reg'ionais Eleitorais. serão apro
veitados os funcloná:rios efetivos 
aos Tribunais extintos em 10 de 
novembro de 1937, se ainda esti
verem em servlc\> ativo da União 
c o requererem. e. para completar 
os respectivos qul\dros. o pessoal 
que atualmente integra as Secre
tarias dos mesmos Tribunais. 

cttl - Não foi revisto pelo orador. 
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~ 4.0 Enquanto· !'lr:o !:.e o:·ga!1i
za!'.)PJ de.finHivamr.llt:) !l.S Sec.reta
rt{\~, dos me:.r~"l.':l~ Tribunais, conti
nuar~ em c:,ercbio o pessoal a que 
ahtde o fin~.l do ~ 2.(J dêste artigo. 

(-' SR.. COSTA NETO -- Sr. Pre
.t!àc:·.n~. a Co.·nissão é ))ela malluten
\;ã.O do texto do projeto. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
m-~t~:- à votação o destaque. 

OJ Se:1l'l~res que o aprovam. quei
r:~.m lêva..n t:u-se. (Pausa .) 

Está rejeitado. 
Em s~guid.a. a Casa ap:rec!ará o des

taque requerido ;:Jelu nobre Represen
tante, Sr. Acú:ci0 r.rõrres. relativa
mente ao art. 18 das "Dispúslcões 
Transitórias". nos seguín tes têrmos: 

?ara delibera~ão da. Assembléia: 
,.l~o a:-t~go 18 ds.s Disposições Tran

sitórias: 
Suprimam-se ns palavras: "antes de 

31 de dezembro de l94:i". 
· O SR. ACúRGlO TORRES (o) -

Sr. F-residente. a própria leitura do 
:lrt. 18. conjugado ao respectivo des
tac:ue, dtu"á lego à Assembléia o <!<l
llhecim~rtto exato da ma'~éria em 
curso. 

O art. 18. trat~ndo dos magistrados 
. 1á apo:;entados. deterrnina sejam atri-· 
ouidc3 a 03 que o foram até 31 de de
zembro de 1B45 os mesmf,S vencJmen
tcs atualmente percebidos pelos juízes 
em at!vidade . 

Ora. Sr. Presidente. parece que foi 
vitorioso na Comissii.o o oonto de vis
t9. de se concederem a.os magistrados 
aposentados ate o Pr~sentc os mesmos 
venchnentc-s do-s em ~tividade. o t>s-
tlbelccimento dêsse laPso - 31 de de
zemb!'o de 1945 à data da promulgação 
- importaria em injustic:J. aos que 
se apcsentaran1 ncs~e período. 

Não é possível. Sr. Presidente, 
<ltrlbt!Jrem-t·~ aos ma~istr.actos aPo
sentados até d·ezembro os mesmos 
vendme.ntos de que. ~ozam os atual
m~nte em exercí:io. deixando-se de 
concede:- a m~sma vnntnr.em aquel'ou
t::-cs. aposentados também. mas no · 
:t:lO de 194G, mesmo porque a.lr,-uns dos 
ma.gistra.dos foram aposentados em 
1946 antes de estarem vigorn.ntes as 
l1ovas tabelas de vendmentos da ma
g!st!'atura em algUrnl.s d~s ci.rcuns
c:içóes fe·c!erativas. 

O S;. Amando Fontes - O disposi
tivo do projeto é injusto. porque só 
cuida da equiparação dos venc1mentos 
dos magistrados. sem atentar que vá~ 
rios outros serventuários padecem do 
ntesmo mal de venctm·entos de apo~ 
sentadoria mesquinhos. !Muito bem.) 

( •) Não !oi revisto pelo orador . . 

O Sr Soares Filho - V. E~.:~ co
)~hecc o d:crew do g-ovérno Linha!·es 
(\\.\<' rnn~~~>.<J\.~ c!', '-it~ndn\·~11tos? 

O :>t. Drocha<la êla Rot:ha - Pu r 
r~ :1c: n{w es~•·nde!· a rn~did~ aos JZene
rais do Exérciw. q:tc estão na mes:n~L 
s~tuar;ào de;s magistrados? CT1·ocam~ 
s~ outros apartes.> 

O SR. ACúRCIO TóR.RES - Sc
l1hor P;r:::i.:ientc. há E;;t-actos em {,uc 
c::ist r! In dc.s ~m l;arga dor~:; a posc~l i:J dos 
no i:m c~c 45 é i!: ício de 46 cJm mencs 
ct-;: quatro 1~1il cru~eirc:s Poi· mês. e!l
QU!l!~to que os em ativlc:hclc. no!'!"'E =~
d ::>s n 1:1(2 a nu couc~-:. te r. :<o. p ::>Uco C:\~ 
pois de concedidas t:.:tís n.po-,=nt:'l.d0:'!as. 
r~~n~m v~ncin,~r~~os ~u·,:.~ri.ore~ a ~.:-:-.~ 
ml! cnrzeiros. 

O Sr. AI!Ulndo Fonte~ - Fiá pro· 
f'cssôrr:s a püsen ta do;; com s~!sc::t: ~os 
cru:r.f'!ros. E>nquanto outrcs exist-em aue 
g::.lnh5.m deis mil e r;uatroccntos cru 
zeiro.::. 

O SP~. AC'úRCIO TORRE~ - ~6.o 
me- a.s-~ u::;t~m :1rgumcntos. 

l!: possível. Sr Presidente '=}ue. rir: ::· 
tro da justiça que queren1os fazer, 11~
ja, no entendimento de muitos, uma 
injustic;;:~. não ger::l da pdo dlsposi ti·.") 
em nr::rêço, rnas p('lrt .s c!rcunstâ.!:c:a~ 
:\tua1s e que nno pü~\f~mf).:; e5tc~~o:h':· . 
nas mt~sma-; <.:anel icõe:.;. a todas a.s ·:' ln ··
ses de scrvtdores ~;úblko::.. 

Ma.,-, Sr. P;.:\~idede P~lo f:lto r>.· 
nno pndermos nrcpr,rc!onar r·ssa m .- 
lhoria n todos cs ::;posentados per:en
ccnt~s a ont ras categorias cte sen•!do
rcs público~. nã.) nevemos CO!lch.ür ~1\n~ 
não o f~Gamos em rt::Iaçáo a uma CiE'.!'
se também nohre , merecedora e digr..~ 
do ampr..ro (;o J~Cder Püblico. ~ inJu-;
tlricé.\'rl l!l.te dt·j ~cmos de atender um~ 
dass~ de mr::l~!' número. c depois ve
nllnmos bt:nefic~ar outra constit:.:fcia 
~la ~.rancte m:-t.lor;a de servidores àa 
Nnç5.o . 

Injust:ç:l 11:-. ,.eria ~e . do texto que 
vatnos votar, cx<..:luissemos dessa vanta
~Cl:l aquêles que !oram aposentad,.,s 
nos últimos novp meses e fossemos dâ
le a outros aposentados talvez há 
mais d~ deis lustros . 

Eram as consic!emções qne deseja
va. fazer na defe">a do destaque tà•J 
simple~ que impetrei a V. Ex.:t (1\!-i!t
r.o bem: muito bem> . 

O SR~ PRESIDENTE - Sôbre ·) 
me~mo assunto há. outro pedióo ele 
destaque, do tlustre Representante. 
Sr . Luiz Viana, nos se:;uintes t~r
mos: 

Requeremos destaque para o ~.rtl
go lG das Disposições Transitór.ias, 9. 
fim de que seja ú mesmo supresso. 

Rio, 6-9-1946 . - Lttiz Via~za. 
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O SR. LUIS VIANA r...,) <Para cn
ccnr.tnhcr a votação) - Sr. Pr~siden
~t. tive oportunidade de apresentar 
(::11e:1d:t supressiv~ ao. artigo !8 d~s 
"Disposições Transitórias", que se me
n.iigura ser . evidentemente daquela-s 
que não podem constar do texto cons
riw.::ional, salvo se as quisermos trnns
~o:-m~l'. realmente naquilo que já se 
c.l~.1ma "cauda constitucional" nà
r:::tf:·aseanclo outra-, ·con~1ecida. pt,~· 
"<::.ud~: .. ol'ç<uncntária". 

De fato, não é comprcensíve) que 
nt·s~e ap~gar d~ luzes, depois de ha
•:•::rr.os ·,ro~ado tôda n Carttl Constitt:
c:o:1al. cob1 o éspii:'itó ápena·s ·vol
t~~o pam o futuro do pnis, queiramo:. 
in::!uir no texto das "Dlsposi-çõçs 
'i:·?~sitórins' ... 

O Sr. P!inio !Jarrct.o - Permita-me 
V. E:t." um t\'í)'l.rte. Essa, !oi 1,1ma cl~:; 
::.~·::n~!:-ls ~~m~;1cio.s npJ·escntadns. A 
c~::~~a nfto é do . ~utor da emenda. 

O SR. ·-LUIS. VIA~.A. - .N:!o ccn
sl::·o o an~or da emenda; apenas ressnl
;·o nc:;:.;a .1ntcnçúo de votarmos dis
:,:::::tn·o que. evidentemente. loúge de 
::E: !'.:!!aciona!· com a mntéria consti
n.x:ia!1al. tem upenas rclaç::i:o com ú 
i r. ~~:ri!sse pessmu por mais legit.!mo 
cn.te .possa s~r. 

O Sr. Amr.nc!o Font~s - Sobretudo 
~ i:1j~.~stiça nf\o se atender às nec~:s
~i::!ades ~e outras class:!s. circunsümcia 
q~1.c ti!}Vc cor;co:-rer p:\l'a não mr.nt~r-
!~.cs o cit~;.1o:~iti t•o. · 
. C? St. Gôi;; il1cmtcfro - E' um prh·.i~ 

· 1~~·:o. · 
·o Sr. Rui San~os - Pa!·::~~-me q•Je 

,lá :cl votado o di.s:Jcsiti·;o ~ôbr~ os 
i::lHvo:; C? · c~ milit~re-s. 

O Sr. Ncte:' Ra.mos - Não é o mcs-

O f5R. LUIS VIANA - J~tr.rn.i:mt~ 
o i)vl'lto .auc ci~sej~v.a fe:ir era êst~ 
C) inç:l~o ·constitt:cknal. já prevendo 
q::.~. qunr.d·o nmne.nt:u!os J5 vód
mé:lt6:; CQZ !m:c!on'!lrios ativos. pol' 
m:J~:ro ê:~ .d.csv::o.lc·ri~aç~o da mo~~a 
t·~·r.lb~m ~.~jnm a tPndldos os furide'ilá..: 
!·:c5 inntiv.os. Assnn. Qstão c.omp::-~en· 
ti i~ ::.3 ll·<:l;se inciso ·c·3. Constituiçí'lo os 
;;,:·ó;.)rics m:slstr!ld.:>s. que s~l'úo nu
m::'l.~ad·.:s em SW.) -v~ncimentos . m~s
!l~:J em inr..tlv11Jndoe qu.~.ado ccorrer 
mclho:ia c·rn r~laçfio ~os fw.lciCl!-~\rrlcs 
..;·:n s.tiv!·dr.:k. . 
e.~ri&. l~~rt.tmto. prorunde.mcnt-c tn

just'J a brtrmo:; e:\ceção. nllàs pcrig,•
.':' ~~ . t:'.!::'!l os ms.r,istr~.ulcs. ctdx:mdo de 
i:•.::(') C3 d~u:tis f-lmcion!l.:-lcs . . que. t::m
t.o ()·::·3nt.o nqut!l!:s, sc-h·cm ns ngt'U!'as 

x2sult:!ntc·s da inilação em que se afo
g·ou o pais. 

Per êss-z motlV'>, e pa.ra não sac!·:
íkarmos assim tão açoda.damP.nte \} 
.crá:-io do pais em lavor de uma eles· 
,r:,:. r.a·recçu-me ql!e. se a matéria teu: 
;Ce scl' cuidada. isso c:!ev~ . acont.e·;:...!~· 
·r:.o mcm-elltc em (lüt> o Poder Legisk
ti vó, em· suas Iunçoes orcilnú:rias, lc ~ 
:?:!Sl·e sêbrc ~la: ~~ l-egisle. então, c~n.~ 

·~onh~·c:imento de <:ausu. so.b;;mdo, C'n·. 
f:.:.ée i:iis ntól;:"ssmr.ctcs dcs n1·agtst~· 
oos . .:nas tatnbcm. dtts dcs d~·rr.a!s fun
cion:~!·~c;;, quais •:.s conseqüênc:::..s Qt:.c 
t:.\l mujoraç:lo ac::i.:r€tilhl. Ro te~ou~ ·: 
fcda·al c, também, no dos Est.ad·o.s. 

O Sr. PZinio Bctrreto - Se V. Ex.;\ 
:::.:lo conh~·::cssc - a g·êncsc da €m·e·ncb. 
nC~o faria cssns cc:1.sici·:;ml.ç~s. 

O SR. LUIZ VIANA - Poss-o não 
lile c·cnheccr a ~eu-a::·e, mas conhzc;·.: 
tc}cl.'ls :~s conseqüências. e e:>sas, ir::!g-~ ~ 
\'·~lm~~l:;e, não :.t·!'il.o benéiicas p:::::~·. 
~.s fir..:mp:s púb!:css. 

Aliâs. e cem o ma!or p~so.r <n:··: 
C:Cf·:•!do C!i~.a emenda. que, por c:!rt,~. 
id. r!cs~g~·ud~l·. prejmticar ·<! cau~~\::' 
·c.iiüc.s il. · t'Lmcic:1.âdcs q\~e. pc3üvc·> 
.ment.:-. bem ll~j.rtm sen·l·~:> ~o p~:s. 
!\'Io.s. n~o I! .êst.~ ;) mcm·~nt-o cic vc·t::.!·
mos ·CCI~n o <:ol'Rçüo (11Wito bem.) : t".:. \ · 
tes. c·C\'C-nK:; t!:r o esph:i'to .v·olt·~ci.:
l:t:!'a a!: gr!:.vcs neces~~dad·es do pai~. 
qu~ e~tü.o n reclamar S·e st:·~·:-imn c· 
texto ·r.orqtre não di~ b~m cem &s f~· 
·1l:: lidaC:·z-.s c!-a.s Dl.::-pc.siçOzs Cons·Litu
c:cra~is T!·:;m~.i\.or:.~. <Muito oc1~~ . 
.Pnlmas.) 

O S~. GOSTA !\:ETO <Pela. o1·cZcm l 
- Sr. P.rc-sidcn t.c. p:;ç.:> a V. E~ .:;. 
c<mcrdn. s. pr.ltt··;: a . c. o ncbt·~ Deput:tc~..:· 
S·:·. Plin:o Ba:·reto. 

O SR. PRESIDENTE - Tem · n p~
lrc.vra o ilustr~ ~epresent·mlt~ s:·. 
Plin.io .Br.rP~{O. 

O SR. PL1NrO BARRETO ( ~ ) -
s:·. Pr·cslclwte. Srs. Constituizites. -
cam:·:>u~nü C.o!or.;~n sUI'lJresn v·er ~,:
r='g~meutndos com.~ a o 't.uxto em ê t.s
ct!.Es5o csptri~os · de lldhnn !om1~çr~( 
juri:ii.ca. e::f>ii'ito ce gf~nd-6 rurÇl\ in
i,:-lectunl c. ~Cb!'t'c•uào, espiritos ~·tm
p:'!! animadcs <!·~s l!J.Sp.h··~çócs tia Ju:5· 
t!Çil. 

R:i .. ;>iC::·<::. c~pcsiçfl.o dos fat.as dcrncl'l~
trará .que o clispositivo 1mpur.na<l~) 
<.' o:-u t;:rnta v~ c-mêndn pelo llust-:-~ 
Deputado Si'. Lui.s Vi:mu, tiilo coru•
t.!tui, nbso!~t~·m!nt~. um prlvHep.lc. 
nem r~prc~cnt~ nm hvor c.os mngis
tr:<C:os u Qt.;-c S!:! N:fer-e. A con!'~itm
çiio c!·2 1934 . cst.abtb:.cu qnc ·OS . jUlZ~~~ 
c~tt~dunis, dcs l'rlbunnis d~ Apel~-

('> > Nilo i'olrevl:;to peio Ol'~dor. 
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ção, deverl..a.m perceber os mesmos 
v·encimentos a.tdbuidos a.oo secretárt~ 
de Estad\l. Como, porém, 05 secretá
rios de Estado percebem duas srut.es 
de venci-mentos, um às claras e out:-o 
oculto, nem sempre r.e faz o ajus
tamento devido. Só ultimamente -
cito meu Esta.do'porque d:os outroo nAo 
conh-eço a situação - em SA.o Paulo. 
o interventor !edera.l veio a cumprir 
êsse dispositivo Justtsstmo da Oon~&.i· 
tuição de 34, equiparando os venci
mentos dos d~ba..rg.a.dores do 'l~
bunal do Estado aos dOIS secretários. 
Mas os d~enl'ba.rga.dores aposentados 
depois da Con.stitulçâo de 34 e an
tes dtês:se a.to d<> interventotr federal, 
viram se-us direitos inteira:nen:te pos
te&-g!l.dos e seus tn'telrêsses sacrifica· 
d-os por e~sa. !alta de cumprimento, 
no t.empo devido da disposição const1-
tucfonal. 

O Sr. Nereu Ramos - Realmente, 
a Constituicão de 34 estabelecia nor
ma que nãÓ foi observada por alguns 
Estados, entre os quais o de São Pau
lo. Se o dispositivo visa o CUD'lpri
mento de preceito constitucional vio
lado, não devia ter a redação com 
que se apresento., porque a mesma é 
ampla e por causa de uma violação 
constltucioHal, praticada por alguns 
Estados, vai obrigar os outros a des
pesas pelas quaiS talvez não possam 
responder. Por tsso, julgo o dispo
sitivo profundamente injusto. Se V . 
Ex.• queria resolver o caso das de
sembargadores prejudicados pela vio· 
Iação do preceito constitucional de 34, 
deveria propor ou a relevação da pres
cr1çA.o, para que êsses magistrados 
propusessem na justiça a. ação com
petente, ou. então, red1g1r o dtsposi
.tívo de maneira a l"..áo ter a ampli
tude de que se reveste, criando gran
de injustiça, porque favorece apenas 
uma classe - a dos ma.gtstrados -
sem amp&.rar as demais . Voto con
tra a supressão, para não se reparar 
uma injustiça com outra mato: . 

O SR. PLINIO BARRETO - V. 
Ex . a reconhece, portanto, que, aquê
les Estados em que a Constituição 
não fot cumprida, os magistrados ~m 
todo o direito de re<:lamar. 2 exata
mente o que . a emenda procura re
solver . 

O Sr. Nereu Ramos - A emenda 
vai muito mais longe. 

O SR. PLINIO BARRETO - Per· 
dão I Quando a redigi não conhecia 
a . sltua.çio dos outros Estados, mas. 
apenas, a de São Paulo. Julguei, 
muito naturalmente, que o fato cons-

tatado em Slo Paulo, onde as leis 
são habitualmente cumpridas com o 
má.ximo rigor, se teria repelliio nos 
outros Estados. Daf o cariter ge
nérico da emenda. 

O Sr. Nereu .Rclmo.s - A emenda 
ainda se refere aos magistrados apo
sentados antes da constituição de 34. 

O SR. PLINIO BARRETO- Isso 
mesmo. Se nos outros Estados, o tex
to constitucional foi rigorosamente 
C\l.DlPrido, pod~ria V . ... Ex. a, ·. espfrito 
reto. homem Justo, ter apresentado 
emen-da ao texto aprovado na Comis
são. 

O Sr. Nereu Ramos - Não parece 
a V. Ex. a que a violação de preceito 
constitucional, por alguns Estados, 
pode ser reparado por dispostt!vo das 
<:onst1tu1ções estadua.ts? 

O SR. PLJNIO BARRETO - Per
feitamente. Mas nada impede que 
o seja pela Constituição Federal, por
que o direito dêsses desembargadores 
advém da Constituição de 34, que é 
!ederal e não de constituições esta
duais. 

Esta a razão principal que me le
vou a formular a emenda. 

Apelo para os sentimentos de .Jus
tiça dos Srs. Constituintes e peço a 
SS. Exas. que, pondo 1.1. mão na 
consciêncla, digam se êsses magis
t rados, prejudicados porque os :o
vernos estadua.b não quiseram c um
prir o texto constituclonP.l, têm ou 
não o direito de solicitar agora da 
Constituinte a reparação dessa in
justiça. 

O Sr . Soares Filho - Permita V. 
Ex . ~ um aparte. Eu pretendia dis
cutir o assunto, mas o Regimento 
não o permite, pois não sou autor 
de eme::u'tia e V. Ex. • fala em nome 
da Comissão. Entretanto, desejo sa
lientar aos que temem a sangria dos 
cofres estaduais que o número de 
ma.gtstrados nessas condições é re
duzido, e ainda mais reduzido será, à 
proporção que o tempo se estender. 
Devo ainda declarar àquêle.s que se 
mani!esta.m contra o dispositivo, que 
precisamos de tudo, reformar-nos a 
nós mesmos, como futuros detento
res de postos do Executivo, e não 
criarmos situações calamitosas au
mentando a despesa pública com fun
cionalismo - situações que se suce
dem umas às outras. Ai, sim, pre
cisa ser feita a reforma, para evitBr 
co.lamfdades camo a que ora atravessa 
o Brasil. -



-ltn-

.. O SR. PLINIO BARREl'O- Agra
deço a V. Ex.. a, o valioso subsidio 
que oferece à minha emenda . 

Antes de concluir, :iirljo um apêlo 
à Assembléia, no senttdo de que pra
tique êsse ato de justiça. Do contrá
rio a\Jmentaré. ainda n·lais a mjustiça 
que se vem cometendo, pois tratará 
êsses homens iesados em seus cUrei
tos, de maneira diferente por que con
sidera os demais !unc1onárlos púbH-
cos. . 

O Sr.• Nereu Ramos - Poderiam 
obter essa. reparação po:- meio do Po
der Judiciário . 

O SR. PLINIO BARRETO - Po
~eria!n, mas n Assembléia não esta. 
lUlpedJda de promover tal reparação, 
antes que o Poder JucUcJ.árto o teça. 
Neo:t ignora V. Ex. que muitos dêsses 
homens jamais s;: animarão a apelar 
para o Judiciário . 

O Sr. Nereu Ramos - A questão 
estt. em que V . Ex. o., ,·isando ampa
rar Juizes que tiveram direitos vio
lado.s ou se sentiram .prejudtcadoG por 
uma violnção constitucional, ampUJu 
em àemasla o dls;>os1t1vo. 

O SR. PLINIO BARRE'Ã'O - To. 
dos l).ós sabemos o que são os re<:ur
sos Judiciários, nesses casos . 

Entretanto, peço permissão para 
prosseguir, dizendo que êsses Desem
bargadores são homens já no fim da 
vida e não dispõem da energia su
ficiente para bater às port~ do Po
der -Jud1c1ário, cujas decisões demo
ram, às vezes, anos e anos. 

O Sr. Nereu Ramos -Nas mesmas 
condições se en~ontram os !uncioná
rlos públicos. 

O SR. PLINIO BARRETO- Per
dão. Desejo chamar a atenção do no
bre lider da maioria para o f a to à a. 
Assembléia ter votado, ante-ontem, 
dJspo.sit.lvo pelo qual os funcionários 
civis inativos terão seus vencimentos 
reajustados, sempre que o forem oo; 
demais devido às dificuldades de v!da. 

O Sr. Nereu Ramos - Devo lem
brar a v. Ex. a que o dispositivo !ala, 
apenas, em 1nat1vos do serviço pú
bllco; conseguintemente, beneficia 
também os magistrados. 

O SR. PLINIO BARRETO - Vossa 
Ex.• sabe que há grande controvérsia 
s6bre a natureza juridica do magis
trado. Muitos o consideram !unc1o:úL
r1o como oa dema.ts, ao passo \IUe a 
maioria dos trat&dtatas entende que 
magistrado não é um funcionário co
mwn, maa órgAo do poder p11bllco. 

O Sr. Nereu Ramos - O d1spos1-
tlvo, conforme acentuei a V. ~.•, não 

!az referência a funcionários mas a 
"inativos". ' 

O SR. PLINIO BARRETO - Ao 
funcionário civil se deu traí.amento 
especial, que não tot aplicado ao ma
gistrado . 

O Sr. Paulo Sara.sate- Ainda Il'ais: 
a. emenda. de autoria dô Sr. Depu
tado Jurandlr Pires !oi incluída. nc 
Capitulo dos Funcionários Públicos. 
Nessas condições, não se pode aplicar 
à .rnag1stratura. 

O Sr. Nereu Ramos - Foi 1ncluida 
ne~se Capitulo, assim como !oram in
cltiidos dispositivos referentes aos ma
~trados . 

O Sr. Paulo Sarasate - No que 
~ r~!ere aos nw.gistrados, é uma dis
tmçao. que se quer estabelecer. No 
d1spos1tivo do Sr . Jurandtr Pires não 
se faz referência expresst. aos fun~ 
cioná.rios. Se se aplica aos m.asis
trados, não vejo 4 por que r-ejeitar a 
emenda, que importaria, no mál~imo, 
ent. redundância. Nesse caso, o que 
abunda não prejudica. 

O SR. PLINIO BARRETO- Agra
deço o aparte do nobre colega. 

A situação clêsse.; magiEtrados, de-• 
vida ao desequilibiio econômico em 
que vivem, é deplorável. Vamos am
parar todos os funcionários públicos, 
para que possam vencer a crise tre
menda . q~1e atravessamos; no entanto, 
a.banàonamos um punhado de magis
trados que esgotaram suas energias 
no serviço público, que tudo deram, de 
sua inteligência e de seu esfOrço ao 
trabalho dá Justiça. Como deixar 
êsses homens, dentro da crise terrivel 
que nos assoberba, quase na m1séri:l, 
porque os governos estaduais não qui
seram cumprir o dispositivo constitu
clo:u\1 que, nesta_ hor~. os protegeria? 

O Sr. Nereu Ramos- Seria, então, 
o caso de punir os Estados cujas 
Comtituições n6.o cogitaram dlsso, e 
nAo os Estados, cujos governos cum
priram seu de\·er, não podendo,. 8&ilm, 
sotrer penalidades. 

O SR. PLINIO BARRETO - Seria 
o caso da emenda favorecer a ~es 
Estados. As Constituições estaduais 
V. Ex,ll bem o sabe, se o dlspos1tiv~ 
fOr aprovado, não cuidarão absoluta
mente dessa situação. 

Isto, Sr. Presidente, é doloroso, mas 
infelizmente, é a verdade 1 ' 

Espero que os Brs. Coll6titulntes, 
como ato de humanidade e de tus
t1c;a, afinal mantenham êste texto• tal 
como e!:tá redigido. CMutto bem; mui
to bem. Palmu. > 
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O SR. P:R.ESIDENTE - Vou s:.<'b
rr~~:· :.,:- a vatos o àcstnque l'equerido 
pt>!(• Sr. Dcput::.do Luis Vhma . . 

O:; Senhores, que o O.Pl'O\'am, '1Uet
r:. :!~ lcvantr.r-.se. <P.:zu.srz.! 
E, ~.á. nprov~do . 

O SR. PL!NIO BARP..ETO (Pela 
OíClê m > -- Requeiro Vt!riiicação da 
' 'Ot.:>cão. · 

0 . SI!. COSTA NETO (Pela. cr
cZcm> - S:· . Presidente, ~ provfwd 
quL õ nobre Deput..·Hio Sr. Plí:t~o 
Bf.:-:do se cc:ttmtc com !?. v~rlflc~
Çfl() simbôlica, como jã se tem feito 
:~ !T:l~'l~S vézcs. Se porventura, o re
sul ;,.~,d,:) n&:l· f0r suf!cie:nteúltúitc ::tit•
dc. s.::ria então satisfeito o . requ'!rl· 
me:~:o do nob::e Deputudo per ~fto 
P.-: u~c-. (}!fuito vem.> 

O S~ . . PL!NIO BARRETO <Pela. 
orc:~·m, ) ~ Sr. Pr~sldent.e, peci:iri:l ~ 
V. :Sx .:~ explicasse lJcm ·à As~emtl~i~ 
que- o têxto, a. meu pedido. deve1.·iL 
se:· :no.::ttído e que, de ac(>l'clo c·:!':l a 
~olidt ...... çãc 'do ·si.' . Represent.:wl~ 
Lu:~ Virmo.. tc:.·á d~ desap:tl·ec~•· .:l.ns 
"L>."!'Osições 'I':-~nsitó1·ias". <M~.:to 

WJCili . t 

O 6P.. . PRES!DENTE - O à::s:s
que :·::::1u~rido p~lo Sr. Luis Vb•1.\ 
refc:~-se à. sup~cssúo do al't . lS d<tS 
•· i:::~ ~:x>'~içôcs Transitêdas··. Nê:stc 
:;t-;: ~.ido ton1ci o veto d:~ Assembl:!~:~. 
<:t~: :L verificnçlio voü realizar. <Pa•'M 
s:; .) 

0 5 Se:;hcres. que n c.!'C\'am a w
p:co~ .~f:.o do ~:·t . 13, queJram levan
ra:--~e . \Pcm.scr..l 

'E!"::\ aprcvac::t . 
E:n ccnseqUt!ndn, . est:'l ,P:·ejuctlcwo 

o c;e~taque requerido pelo Sr. A<:ú~
civ Tôrrcs. 

T~:-!llv sôbre a ihe~a a tm;mcta 
n. (• 1.205·A, da .nutor~:l cio S~n·.l:r 
Rc-:);·eiicritun:c Cnfé l~Hho. <:::ir.ct;b:t\a 
no~· seguintes tê!'mcs : 

N. 0 1.205-A 
As Disposições Trnnsitóri:ls. 
Como convier: 

" O mlnimo 'de venc.lmento 1\~r!- · 
b1.ricto nos membros cin Ju:;tiç.l 
cios Estados pelo artigo ll6. lltl• 
~·nero VI terá nplicaçílo nutoma~ 
:!cn com u promul~açfto dn Con: M 
-.i;uiçiic lndcpendcntemente ôc 
:·.::·:;ubmcntaçúo por lei ordb{L .. 
rin. 

Sula d~s Sessões. em 17 de J\t~ 
!1ho de lg4s . ......., .Café Filho. · 

O SR. OAl''t:: FILHO - Sr. Pr~~ 
s~d< !~te. o. shnplcs leitt:r~ d-a emen~:n 

importo. st1a justificação. PedeMse • 
que os vencimentos atribuídc-s, ;\OS 
rnagistr<tdos por fôrça. dtsta. Con::;t.i
tuiçac, ~ejam fL~ados, bdep.endentP.
mcme de qualquer outra. formalirln
dc, a !im de se .evitar ,que o GoM 
.,·êrno do Estado protele o cumpri-
mento d~ssn obrignçãó. . 

Dessa. ícrma, a em~ndn. visa que o 
a.to da promulge.çt\o fix~ as alte::-t
ções q~l! deccrro.m do próp:-io t,êx~o 
consti tucior:al. · • 

Se ~ As~embléin deseja nprc:>var a 
minho. su~estão. penso que 'o próprlo 
t@xto di1 emenda, COlllQ dis:;e, a r-::
clarecc- . (.ii:I1iitb be1i~.) 

O SR. N:SREU RAMOS (Co) 
lPela ordem' - Sr. Presidente, in~ 
t'ellzmente não posso dn1· meu apóio 
n. Cl.l!Cnda do Representante Sr. Café 
::<'i!ho. r.crque ela pnrt~ do pressuposto 
ele que u Constituição uão vni ser 
ct:mp.::ida. 

O Sr. CaJt:J FiUto - O .. sc.ntimento 
·é ·~ste . 

O . .SR. NE.R.EU RAMOS - Sendo 
~:;:;im. 1-.ü.o po:;so vot:.i.l' t\. favor d~\ 
emcntla. 

O Sr. Cajé Filho - Receio· que os 
~o·.·cnmdor~s deixem de distribuir as 
verbas par~ o numento concspond~?nte 
r. o qt:c diz o texto . 

O S?.. . NÉREU H-AMOS - O prin
cioio <•ue V. :Ex, li. consagra. é o de 
m.il! a· Col1:3tit.uiçfto pode deixar de 
s~1· cumol·i.cta. 

Vo:..o êontm ~\ cme~'ld!l., Sr. Prc~l
dcntl!, pcls uc1·c-;iito que ll Comn,l~ 
tui~~o se!·á cu:nprida. <il!uitci o~m. .) 

O SR. :GOS'!A NETO (~) (Pela 
ordem> - Sr. Presidente, tenho a 
imprc.•:si'lo de que n cmendí\ cztn pre
jmika~i". po!·~ a Con::;tltuiçúo clltmrú 
em vi~F>r ín:ccli;;!.tamente. 

Tct\n\'ln . . se v. E:;.11 n puzcr cfi1 
vot.'l.~âo.. cp!no ·pcln l'ejeiçúo. <Muito 
bem.) . .. . . . . 

O 'SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votacfto o requerimento de nu
torln do nobre Represcntnntc Sc
hhor Café Filho, pedindo i::iestuque 
psrn emchd~\ de' sua nutol'i:l númc
l'o 1. ~OG~ll. 

O SR . . PRESIDENTE -... Os Se~ 
nhorcs que n :lPl'O\'r..m qucll·ttm lc
vnntnr-se. · CPaus.a. > 

EstA l'ejcitad:!. 
Vou submeter à Cnsn o dcsto.que do 

.Sr. Ncrcu Rnmos, nos scgulute.s tOr-, 
mo~. ; · 

Rc~lUciro o destaque do art.· 20 por 
dtmtundo uc texto porque o n:;sunto 

("" ) . Nri.o í()i l'cvls.to pelo orndor .· 
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on~~c pode ser .m:elhor resol-vido pe!il 
Jeg1slt1ção orcll!l_ana. - Nereu Ramos. 

O SR. NEREU 'RAMOS < '~) -Se
nhol' Presidente, propus a sup.:e&'5ãc 
dr;sse dispositivo, por um motivo muit-o 
simp:es: o a.ssunto deve :>l!t' relegado 
para a legls1ação ordinárJa, qu~· ·po~ 
den~o regulé.-lo devid~men:~. Não hi 
por consegu!:nte •. motivo p.lr!l. que íi-
;;ure na cot..st!tu!ção. . 

Foi, por essa razãó qtie peul ~ su
pressao· do nrt. 20 e outros d.spcs.:.th·os 
cte igu~l n5 turc-za.. (J'l::fuito ba m.) 

O SR.. COSTA NETO - (P.~la 01'
tkm.> - S!". Presidente, i'nrom1o a 

· v. Ex.n e à Casa que sou p~~-'l. ma;.•·t.l
te nçã.o do tt:.xto. 

Sr. P:·:3tcient::!, di v e r:.; os coleg~s 
nos-so:> iz~:ormam-me nfto ter ouvido n 
leitU!·.a cio eexto que v=:.i s~·l' submetirlo 
à votacão. . 

Com ·ucença de V. E,;.n, );Ja::sa~<?i .a 
ler ·o· dispositivo em· ijüês•ão. on seja 
o art. 20 das Disposições Const!·tu.::io
nn.is Trnnsitório.s: 

"Os Juizes s~ccicv:11s e .s~l:.:t.i-
. tutos da C.xtintà Justiça F~dcr~l. 
que ainda não iorom apro,·~it~-dos 
em cargos .da magist.:-aturn v1t:l
l~is., "poderão requerer a clisponl~ 
biliüa.de com os VC!llcimentos · dos 
atua.is Ju1zes de direito do DJs..; 
trito Fcderol. 

- O nobre colega, meu dileto chefe 
e lldcr, Presidente do. Comissiio da. 
const1tu1çAo, votou contra o uispo~i
t il'O, : sendo vencido. 

Em nome da Comissúo, opino p~la 
mnn utenção do texto. 

b SE. PREsiDENTE- &n vota
ção o destaque · requerido pelo Reopre
srlllta.ntie N~eu Ramos, pa.ra o arti
go · n. o 20. No mesmo sentido, há 
emendas de ~uto.rla doo .Srs Itepresen~ 
ta.riltes Barreto Ptnto e Cados ~tes. 
tôdGs sllgeriooo a supressio do· Kt~go 
20 das Dlsposlç6es Tra.ris1UJr1as, que 
~tão, ezn .~üênc!a, aprovadas e 
são dos s~tes têrmos: 

Plll\A SVPRIMIR AkT. 20 
Art. 20. os j'l.Ú2Jes secionrus e 

substi'Wtos da . exlbilnta. J,ustiça F c· 
<iers.l, q.ue ainda. n\\o ftcJr-em ap-r~ 
v.ett.ados em cargos da. ma.gtst;m .. 
tura. vita.licta, poderão !'equer~r a 
disponi'bllida.diC com os v-encimem~ 
tos -<los atllais .1ufzes de direito do 
Dist.riolio Federal. - Bc:.rrcto Ptr.to. 

<•) Não !oi revisto pelo oro.dot·. 

Requexem'OS destaque pa~a. o â.rt. 20 
. el-as Dlspooições Tra.n~.i'tútt1as a fim de 
s-uprimi -lo. 

Sala das Sessões, em 7 de setembro 
de 1946. - Carlos Prestes. 
,O SR. PRESIDENTE - 'l'eri..ho €nl 
mãos r€qUeiimento qe (lcsts'.'lue do Sr. 
Ferreira. de sou~a. sõbre o art. 21, 11o::; 

· se-~..únte~ tênnos: _ . 
R.equ-ei:o ·d~stp.que ··para feje~ão <:lo 

s~t. 21. . ' 
Em 7 de setembro de 1946. ""'- Fer-

.reira de Sou.sa. · 
O SR. COSTA NE'Í'O \Pela orà.cm> 

- Sr. Presiden.te, SO'U. pela ma.nuten
çso co texto. Pediria a V. Ex. n con
cedesse a pa.la\'ra. ao no:b::-e R-epre-sen
tante Sr. A-tilio Vivaq1.m. que falam 
·em n'i>Jll·e da Co-misst.o. 

O SR . . A'I1LIO VIVAQUA (*) -
Sr. Presidente, o texto do projeto não · 
vfsa. propriamente lnstrt.u!.r o Tribu
nal·-Maritimo como ·nçvo órt;ão do· Po
der Juc:ldário. Tr.a·t.a.-se de en.tidaQ.-e 
já existent-e, criada,. pllJ'a n.tende·r 'Us 
n·c~ess1ds.des da. própria d:;iesa nacio
nal, prlnclpalmelllt-e n.-a rase .d..1. g-ue:rra. 
Hoje, ooiies;ónde a. t:IIll ó;rgão ccm au
t.cmd.OOe vel'tladei.Tamentc in.tern.a
cl,on-s.l. 

Não está em debate. no mome·r.lto, a 
sHms.çoo .do . tribunal ~<>mo orga.nismo 
adm!nist1·ativo ou judk:ilirio. Cogita
se SJpen·as de manter a a.t.ual orga.ni
znç.ão e coxn:pd~nc1a désse tribu:n~l a~ 
oue a lei fEd-eral . provid~. doent;-o 
dM normas da c<mstit'U1!;ã.C.~. a. n..~ de 
evita.or i·n.certeza sôbre co,ml})etêntcia e 
:funcionamento. P()rta.nto, a. emenoda 
n-or.tbtutn prejuízo pode acarr€ta.r: a.o 
contrário, silenciando a respeito .. a 
const1tu1çlio, nl\o se poderá. dar 11. ln
terJJretação devida a ess~ im\9oria.nte 
órgAo de ,turisdiç!W. . . 

Assim sendo, a. Cnsn naturalmente 
mMllterá. ·o artigo como est~ · ttdigi(io 
-e. oportunamente, o pró11rlo Cro~-· 
so Nacional ten\ ensejo doe e~amin-a;r 
o caso e regulá-lo, em face dos novos 
prJ~ç~ r.onstitudonais.' . 

Portanto, Sr. Presidente, ~m nome 
da Oomlss~o. peço A Casa a rej elçfi.o 
do destaque rcQueriõo ·pelo n.obrc Se
nador Sr. Pcl'relra de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE ;_ Os Senho
res que s.provam a supressão do artigo 
21. queiram ltJvn.ntar~sc. <PartSa. ) 

Está rejeitadA. Fica. rnnntido o têxto 
do projeto. . . . . . . . . 

'Requerimento de destaque firmado 
pdo , nobre Representante Sr. Carlos 

·(•) .Nilo tol revisto pelo orndor. 



-110-

Pre.:.te:i. !H1 .·.::_. :ltido d:..t .s:.tpr=:)."ião da 
e~pre:o..:.:J.o ·· ..t ttnis" <:(Jn.•.t~ n :::! do pa
râ:rraf ., ·.t.J! t:•) do ar: . :.!1, qu~ e::, ta 
assim r.:· ~i i.:; lri'J: 

H.eq tu: ret:W:: tiC::6~íl.qt: ~: p ~t.!':l a pa
lavra "::ttu;Jis" do p~lrágra!u únir:o jo. 
u t. 2:! cht:> Dt~po.si\-ÕI?.s Tr;l !l.:>itó!·i~ 
1).:\r.:l. s:..: ~lini.f-la. 

Sala à~ ~ St s!·;õt~• . '7 de .. ;e t em b!'o de 
1946. - C a:· tos Pre:;teJ. 

O SR. BATISTA NETO ~ · } 
Sr. Presiàt-nte, S!'s . R epresentantes: 
o pa!'á~p·..: !o único d o art. :2:~ das Di">
poslções T ransitórias diz o seguinte: 

.. Sflo considerE\ à os estáveis o.s 
atuais servidores da União, dos Es
tados e àos Muuicípios, que te
nham participado das fOrças ~x
pedic10nária.s orasil~iras". 

Em requerimento de destaque. pe<ii
mos a sutnessáo da palaVl·a ··atuais". 
Consideramos que e~s~ é uma restri
ção a todos a.quêtes servidores que, 
tendo participado das fôrças exped1-
cionár1as e voltadll à pá.tria depots 
do cumprimento do dever. nãCJ foram 
até he>}e reintegrados em seus cargos. 
Parcc~-me definecessá.rio acrescentar 

outros comt'ntários. porque creio no 
espírito de justiça do.s ilustres Repre
sentantes. Certamente, não desa~ 
pararão os compon~nt('s ct.as Un-ça.s ex
pedicionó.rias que ora se acham sE-m 
emprêgo, ;tjJenas porqu\! não foram 
reintegrados em seus cargo.s, depois je 
despedid os per terem de partir para a 
guerra . 

O Sr . M azlricio Gra'>oi~- A emen
da. de V . Ex.a tem tóda a p:-ocedênciã. 
porqu~. ainda atug.lmente. inúmeros 
expedicionã.:-ios. í uncionârios públicos. 
está() sendo demitido., . Excluindo-se 
a palavra "atuais". êsi>es ele.mentos 
que estão sendo expul<>o.-; ou demiti
dos das repartições públicas por mo
tlvos politlcos ou perseguiçõ~s de or
tlem funcional, serão beneficia.dos. 

O SR .. BATISTA NETO- O aparte 
de V. Ex. I& retorça minha argumen
tação. Inúmeros scrv~dores público~ 
que participaram das fórç~s expcd1-
clonánas acham-se hoje desempre-

gados. Tenho vários documencos ues
se sentido, os Q\:!&.is não apresento nu 
momento. devido à. eXigüidade do tem
po de que d~ponho para ocu},Ja.r a
tribuna. 

O plenãrio dJl Assembléia. roani!es
ta.ndo-se pela supressão da palavra 
"atuais'', !ará. justiça ao.s denodados 
soldados que defenderan\ a demo-

(•) Não !oi revisto pe!<.• orador. 

cruda c a liberdade. tMut to be·m. 
~~'l :til o ''em. Pallna.s. l 

O Sf'<. . COSTA NETO ( Pela o, deno 
· ·- P(-<.~o !-1 V. Ex.'\ S : . Presiden te, SE' 
dignt: co;1c•:dcr a palavra éu) nobre 
!?e~ui:.~.:10 .Sr. Bl":JClladü d~ RU<:hu, que 
ü.:tt.;Hoen\ o pon to ele vls~a da Co
;rt! ~ ·- ão da Cvnst.ituição. 

.O SR. PRESIDENTE -- T em a pa
lavra o nobre Rep:rese:nutntc, Sr. Bt·o
<:ha.do da Roct'La .. 

O SR. BROCHADO DA ROCHP~ ("') 
-- Sr. Pre~idente. falando em n ome 
da Comissão da Constitui';ão, ql.4ero 
pedir a atenção da Casa partJ. a cir
cunstância de que, reti:ada ~~ palavra 
"atuais" do a :-tigo em debate. eviden
temente o disPOSitivo não mais caberia 
na~ Dispos1ções Transt tórtas. <Muito 
bem.) . 

As Disposições Transitórias devem 
regular. apf.nas. a oas.sa8·em do regfme 
anterio:- par&. o llOVo regime constitu
<:lonal, e não podem. a·~olutamente. 
iirmar norma permanente. 

Além disso. Sr. Pl·esidente, a ex
pres.são "atuals'' se encontra em to
dos os demai~ artigos do ato cons ti
tucional. que se re!erem a situações 
de emergência. como as dos funcioná
rios interinos ou dos extranumerários. 

O Sr. Carlos Marighela -- V. E.x-
celêncla d~scor.hece. porventura. que 
existem soldados da FEB ci.!mitidos 
de seus empregos? Não rLc h:~. Vm;~a 
Ex.• que, em se tratando de Di:>pnsi
ç~s Trans!t6r1as. preclsamo.s regular 
essa si tu.a.ção ? . tt.:. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
A situação atual nãu será mais a de 
servi-dores ,)ú1licos e. portanto, nAo 
pod·3m .ser beneficiados per dispositi
vos que se deve-m apllcar apenas aos 
servidores da Nação. 

Sinto-me. S r . Presidente. perfeita
mente à vontade nesta tri·buna para 
defendei a restrição da palavra 
·• a tum" . da Comissão da Constitui
ção. 

E' que S:-. Presidente. sou oficial 
do Exército Brastlelro e ninguém mais 
do que eu n-conhece. aplaude e pr.:>
clama a relevância dos serviços pres
tados oelos nossos combatentes nos 
campos da Euro.pa. 

Ainda mais : Q'Uímdo diretor da Via
ção Pérrea do Rio Grande do Sul t\ve 
oportunid~de de nomear um ex-com
batente brasileiro oara tnna !Wlçáo 
de concurso e no ato corudderel-o efe
tivo. Como se vê. a.ntectpe1-mc ao 
dispositi•Jo do texto constituctona.l e 

( •) Não !oi revisto pelo orador . 
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\ 
isso me dá aütoridade para i!dar nes-
te TJlCllá r io. 

O Sr. Benjamim Farah - f:sse dis
positivo bene!ir:ia os sel'Vidore::; d~ 
autarquia..s ? 

O SR. BROCHADO DA ROCHA-
Os s~rvidores cias autarquias não sãu 
r'u11c10nários. O artigo nãu se llu·s 
aplica. 

O Sr. Benjamim Farah - No meu 
f raco tntelldr.r. êsse parágrn!o tem ecn 
vista bcnel'iicar os expedic!onários cte 
um modo geral e não alguns. Se be
nefi<:ia os se-rvidores da União. dos 
Jtstacios ~ dos Mw1icipios. não há ra
zão para t:xcluir os que servem nas 
autarquias. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
Não poderr.os movar nas Disvosicões 
Transitó!'!as. !a.~endo. agora. a inr.lu
sê.o do.s funcionários das autarquias. 

Dt" qualquer forma. Sr. Presidente, 
o aspeeto não interessa o dt:bate se 
houver alguma emenda nesse sentido 
ique possa. ser destacada para vir à 
consideração da Casa, estarei nova
mente na tribuna para acOll:lelhar sua 
aprovação: se não. será impossivel, 
nelite instante dos no:;sos trf>.balhos. 
extend·er êsse bentffcio. aos servidores 

<ias autarquias. Somos todos respon-
sáveis por não nos ter ocorrido a idéia 
de apresentar emenda que contem
plasse êsses st•rvidores. Não vejo. 
pois. como IJOSSa a Casa suprimir a 
exoressão ··atuais". Em nome, IJOl-
tant.o da Comissão. aconselho a As
sembiéta a rejeitar a emenda que va.i 
ser votada em conscqtiênda do des
liaque concedido por '.J' . Ex.a. <Mutto 
bem; m.uito bem. Palmas. > 

O SR. PAULO SARASATE (•) 
l Pel4 ordem) -· Senhor Presidente. 
-corumlto V . Ex.10 sóbre se há emenda 
a!Cêrca dêste dispositivo, estendendo o 
beneficio nele ~ontido aos servidorfs 
das autarquias . 

O SR . PRESIDENTE - Não há.. 
O SR . FIAULO SARASATE - Nem 

pedido de destaque? 
O SR. PRESIDENTE - · Também. 

não . 
O SR. ?..o\.ULO SAR.IASATE - Obri

g.&do a V. Ex." . 
O SR. JURA.NDIR PIRES ( •) ·

(Pela ordem) ·- Sl'. Presidente. devo 
declarar que apresentei emnnda, cujo 
destaque foi coneedld<>, estendendo às 
autarquias os benefi<:ios con!eridos aos 
extranumerário~. no te:r.to da Cons
tituição . Na oportunidade, declarou a 
Comissão que era desnecessária, pôs-

( • ) Não foi revisto pelo orador . 

tn que o .ser v ide r só poderia ~r da 
União, cin Estadv ou do Municipio e 
as autarquias pertencem à Uo.lã(l, 
ao Es tado ou ao l-.1unic1pí< .. 

O SR . PAULO ::tARAS A TE < •) -
(Pela crrdemJ --· Sr. Presidente, a 
<le·clar::tção do nobre Deput~ do Senhor 
Ju!·andi:· Pire:; evidencia que nâ<J há 
emen<la acêrca do dispositivo. A que 
S. Ex.a apresentou diz respeito a outro 
capítulo . O ass unto, aliás, n~m fi
gura n<> texto da Constituição pro
priamente dita, e o caso dos extranu
m~rários é regulado pelas Dispcsições 
Transitórias. 

Nestas condições, aproveitando a 
oportunidade. queria deixar consigna
ao nos Anais, pelo meno~. o pensa
mento dos Srs. Representantes que se 
manifestaram a respeito, a saber, o a:: 
que, na expressã..c - "servidor pú
blico" - estão incluídos os emprt>
gaclos das autarquias. Com efeito, 
"servidor público" é designação ampla, 
enquanto "funcionário" é restrita. 

Quanto à palavra - "atuais" -
penso que não podemos, realmente. 
suprimi-la, porq.ue regulamos maté
ria. tmnsit6r1a e, supre&o que seja 
o ad~tivo. estarémos transformanoo 
texto transitório ~m permanente. -
I Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
met,er à votacão o. emenda doJ Senhor 
Carlos Prestes, supressiva da palavra 
- .. atuais" - constante do parágrafJ 
único do artigo 22. 

Os Senhores. que a aprov?m . quei
.ram levRntar-se. <Pausa.) 

Está rejeitada. 
Vamos submeter à votação o desta

que do Sr. Brochudo da Re<:ha, para 
que seja suprimido o artigo 23, das 
Disposl~ões Transitórias, nos seguin
tes têrmos: 

Requeiro de.staque do art. 23 do 
Projeto do Ato Const.!.tudonal, para 
suprimf-lo. 

Sala das Sessões, em 7 de set.embro 
de 1946. - Brochado da Rocha. 

O SR. BROCH..-\DO DA ROOHA 
c • > <Pela ordem) - Sr. Presidente. 
peço a retirada de pedido de desta
que que formulei. 

O SR. PRESIDENTE - Tendo ':> 
Sr. Representa. nu B~hado da Ro
cha retlraC..v seu requerimento, vou 
submeter à votação o destaque solici
tado pelo Sr. Deputado Luiz Viana. 
para que seja suprimido o artigo 25 
Idas Disposições Transitórias, nos se-
guintes termos: , 

Requeremos destaque do art . 25 das 

( • > - Não foi revisto pelG orador. 
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Disposições Transító1ias, pan supr~
nú-lo. - Luiz Viana. 

O SR. RUI ALMEIDA (•) lPela 
ordem> - Sr . PTesidente, emlbora o 
Sr. Deputado Brochado da Rocha haja 
reti.r!tdo seu requerimento de d~sta
que, creio que o. Casa deve ma rutes
tar-se a respe:ito. Desculpe-m(! Vosl)a 
Excelência. mas descon!to de qu~ es
tcu com a ralão, em vista :lo e·nun
dado ' do assunto. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à. vctaçflo o :pe::iiào de retirada 
da. emenda d{) Sr. Reprcs.enta.nte 
Brochado da Rocha . 

Os Senhores, que a cC'neeàem, quei
:rs.m levanta-:-se. <Pausa .l 

Está. conceàida -c ret!:ado o pedido 
de destaque. 

vou .sub:netE>r a votos o destaque 
requerido pelo Sr . Representante Luiz 
Viana. 

O .~n. JOSf': ALKMIM l ~ l tPela 
&r·cú::m.l - Sr. Prcsicien.te, como sig
nathrio dL- ér.1enda, po::dirin a V. E:<.h 
;êsse o dispositivo ~ que a me~mêl. se 
refere, poi:; o destaque importa em 
r. l~ernr dj!'~itos as~egur!ldos nt. t.exto 

· con~tit~tiona.l. 
O bR. PftESIDE-"'lTE Vou Sllb-

mcter à votação os destP.ques referen
tes à su·"Ore:')São do art. 25 des Disru
s.ições Transitúri2.s'', que são ,:)5 dos 
Srs. Representan;tes Lnís Viana t: 

Vieira de Melo, seguinte : 
Proponho a seguinte emenda su

pressiva para a qual requeiro desta
que: 

Elimine-se o art. 25, 4 das "Di~po
siç5es 17ans!t611as", assim redigido: 

"Art. 25 - Não depende de conces
são 011 autorização o aproveitfmento 
das CtUedS!S dáguAs, já utmzadas In
dustrialmente a 16 de julho de 1934, 
f. nE.St.es mesmos têrrnos, a ~xplore.
(:ão das mtnas em lavra. ainda que 
transitóriamente suspensa; mas tais 
r.proveitamentos e e.~plorações rtca.m 
suj~itos às normas de regulamentação 
e revisão de contratos, na forma. da. 
lei". 

O dispositivo cuja supressão se pro
põe regula matéria jã. exaustivamen
te re.c:.olvida por vários decretos Ql.le 
se :ieguiram à promulgação da Cons
titui~.ão àe 1934, confonne se demons
trará na sustentação da elllenda. 
S~a dn.s Sessões, 7 de setembro de 

1946. - Vieira de Melo . 
O SR . VIEIRA DE MELO (Pe!a. 

ordem) - Sr. Presidente, sou um dos 

(-; Não 1oi revisto pe!o ôl'!h\(.r . 

s!gna tá.rios do pedido de supressão 
d2sse an.igo. Se o ilustre Deputado, 
Sr. Luis Viana, não qulzer fazer uso 
da palavra., pedirei que m'i conceda. 

()SR. PRESIDENTE- Tem a pí\
lavra o nobre Reprtsentante. 

O SR. V1EIRA DE MELO r,:,) -

Sr. Frcsider:te, m~o foi sem mzão que 
alguém pond,:r::iu (.;.;tarem as "Dispo
s~cões Transitórias" fadadas & cau
sil· l.ncli~po!i!Çào permanente. Com 
efeito, é !mpossível ler-se o Capítulo 
em vot~çáo sem eY.})erlment:.u lmpre.s· 
s~o desagradável, resultante, talvez, 
do exces.::.o de r)articula.rismo que o 
c:lr::tctê~'l:!a. De rr:inha parte, tt>.nho 
a ccmsci&!w!a tranquila ele não haver 
con:orrido r.ara ~Jongar a enorme 
"~at,;da", ccmo Já foj batizado o Ato 
d~s t·i::;po~1çóf's Transitórias. 

Se algu..'lla c:oisa pade rcaliZii!', !oi 
no seLt!óo d(! !it'Ot:ürar aliviar o texto 
de Wü.ft sGr1e d~ dispositivos de: cará
tc:r oolitic:nmente partlcularisttt. O ar
ti;o' 23 d~s " lJí~po::üçõt!s Transitórias" 
é rc-prcduç§.o. m~s ou menos !iél. do 
~ 4.0 do urt. 1-:i~ da Con.stltuiçüo de 
37, que dispunha o sr.~uinte : 

.. Inaepcnde de autorização o 
aprovP.!tamP.nto d:?.s q11éda.s dá~ua 
.lá utlli7..adas industrialmente na. 
data desta ConstitulçAo, n.sslm co
rno, nas mesmas condiçõec:. a ex
ploração das m!nas em l:w1'n, ain
da que transitóriemente suspen
sa". 

Este dispositivo just1!1cava-se per
feitamente àquela época . ln:itt!6ur:t.
ve.-se, no Bmsll, o regime da regula
mentação dE.s concessões. para u apro
veitamento de quédas dágua. e explo
ração de minas. Por 1:;!'0, o Código de 
Aguus, promulgado dias antes da 
Constituiç!io de 934, teve de sE-r al
terado, a nrn de que suas exi~ênC'ia:s 
se ajustassem a. êsse dispositivo, que 
outra coisa não consagrava .c: e não o 
respeito ao direito daqueles que Já 
então ~.proveitavam as quédas d'água 
e E-Xploravam as mlnas. 

Reproduzir e.goro.. Sr . Pl'es1dente, 
em 1946, medida transitória. da rc!F-
rida constituição, stgn1!1ce. fazer co
mo naquela anedota : pu.ssar " p3no 
e começar de novo. pois a.Quêlt:s que 
já exploravam, 1ndustrlalmente. a.s 
ouédas d'água, ou as mina.s tive
ram prtlZO para. regularizar sua sf
tuaçâü. Quer dizer que, l!ie direito ha
via, ou roi c;..nfirmado pelo cumpri
mento de disposições V~gs.ts. ou então 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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s~ tornou decadente, pelo não cum
"Pl'imento tiessas mesmas disposiçõ~s. 

O Decreto n.0 852, de 11 de No
vembro d~ 1938, portanto mais de um 
::no depois de promUlgada a Consti
tt!i_ç~.o de 37, d~!fnJs, no art. 11, que: 

"!?<!.ra. o efeito do § 4.0 do ar
tigo 143 ela Constituição. do apro
velta.mentos existentes: 

a) - os qtie forem manifesta~· 
dos a o Go\l·êrno. 1-"ederal, de:> acOr
do com o nrt. 140 do DecrPto nú
m~ro 24.6~3. de 10 de Julho de · 
19~4; ainda ·que f6ra do .. prazo es .. 
th:mlnd.o no citado artigo. •· . 

b> os que foram realizados por 
:fOrça do citado Decreto número 

. 24.643, de 10 de julho de 1934,.. 
Posterio1ótnente. o Decreto-lei nüme .. 

· To 3.2:,9, de 9 tie maio de 1941. esta· 
b~li"Ceu novo<; prazos para que as em
pr~s~s ou os particulares que aprovei .. 

· · tassem quédas- dllguu. ou e.'tp1oras..c;em 
· minas regularizassem sua · sltuaçfio. · 
· Isto no conccrn,.nte às quedas dâgua. 

Quanto. às minas, a sltuaçio é p1ot· 
ainda.. porque o Decreto-lei número 
5. 201, dC · 18 de janeiro de ·1943; dis;.. 

·pôs no artigo 3.0 : . . 

•• As . minas cuja lavra. nllo fOr 
relntciada no prazo previsto no 
artigo -l,Q dêste . decreto~lei . passa
rão para o dominio da naçl\o, ll
cando a jazida en1 dls~nJb111da<ie, 
a fim de ser aproveitada na for~ 
ma do Decret.o-lei n.0 1.985, d2 
29 de janeirc- .de 1940 <Código de 
Min:o.c:). \ 

<) Sr. Cc1 ·res rt.e Brito - Permita-me 
V. Ex."' · · ·.n aparte. Estou acompa-· 
nhn.nrir. r .. m atc>nçã,o a brilhante ex
ros7.ç~o de V. F:.-.~. O att.igo 25. 'PO.
r~m. consta dt> duas pnrtes. A ültim~ 
riiz: "l,,n.~ tt\.s nprov~ttamentos e ex
plora~õcs flcam sujeltoo às normas de 
reguln.merota,-;r\o -e revisão de cont.ratos, 

· 1, n for:~· a do . lt>: • •• NA o parece a V. 
Ex." que, com a exclusão do ar~. 25, 
!'crá . C'(C2Uldo ·também êsse prlndplo 
~nl,.\t.a:·? . . . . _ 

o · sR.. viE:ui.A ·DE u1~LO - ·se:.-~. 
l'XO.";..'l.l'!l~llt~ porqne e~l' principio é :\ 
~:ror1.n~f.CJ ([f; n!sposltlvo trn·nsltório cta. 
Ccmstln:!ç ~o r.l(; 34. artigo 12, que reza. 

"Os partlculnres · ou emp1·8sn!: 
t:lUC. no tr.mpo da prcmulgnção d~s
tn Constitu1çúo, explorarem a tn
dus~rln. de energia hldro-clétrlca. 
ou de . m1ncrn.;üo,. 1'1cnr1lo . sujelto41 . 
us normns de rcr,tt!n·tnentnçllo qu~ 
l'ornm consngrnd.ns na lcl federal 
pt·occdcntio .. se, Plll'!\ êstc · efeito, à 
rcv\silo dos contratos existen
tes''". · 

Quer dizer: aqueles que m,punham 
~--e situ~ção de fato, ao · tempo da 
Constituição de 34, que regularizarlWn 
e::.s:t. sitl.~t.ção e lhe _proporcl<marnm 
p:el:feiçfi.o_ .. juricii~a ou que nio a regu
larlZa!'.am e perderam o direito de 
continuar . a exploração lndepe.n<il'mte 
d~ concessão ou a utorlzaç~o .do . go-
verno. · 

. O Sr.. Adroaldo Costa .- Tem tcltt. 
procedência a argumentação que V. 
Ex. r. acaba de expender. 

O SR .. VIEIRA DE MELO ...:._ Muito 
obrtg®o a V. Ex.". 

A aprc>vaÇão; ·p·ortMito, 'dó -text.ô êon• 
·tid-o no art. :15 das Dlspos1ções Tran~ 
sitór!as signlflca. retroagl!U1os · doze 
anos, para con~lderarmos um estado 
de transição existente àquela Ópocà. 
que não persiste. Mais ainda: cons
t!~u! o estabele-cimento de ve.Nia.delra 
con:fusAo nos traba.lh~ jA le\'ados · a 
.eí.e-.ito .P.~lo ~P!l.l't~~~te>. . ~.a-;:ional dn 
Pro~ução 'Mineral, cujos t6cnú:o~ real ... 
mente se assombraram a.nt~. ês.se dis .... 

- positivo, que, sem duvida, su~verte
t6da a ordem assenta.da pelos podeMl.o; 
públicos no \sentido de regulM·lzar o 
ass·unto. · · . 

O Sr • . Patllo Sa.ra.sa.te - Vossa Ex 
celêncLs p!'Qpõe, também. ~ supressão 
ds _par.~e final_ d~ a_rt. 25':1 . 

O SR. VIEIRA DE MELO - Exa .. 
ta!llente. · . 

o Sr. Paulo Sarcu;atc - Como se1·â 
H-cito ao pcder publico exigir das em~ 
p-rêsas. que jl\ d!spUi1hnm de conces.;. 
são, s~ acaptem no r~;ime or9- tnet!
tulcio na Constituição de .;s? ou Voi~ 
E-xce!-ênc:a quer que ess~s e:nprêsa& 
co~1tinu~:-m sob o reg!m~ 11nt!r.;o c r.ão 
s0!.> o rc:1~.:.m~ sn.lutn:.- d!l c.,nstitutção 
r'.0 15? E' a expli<:nçflo que de-sejo, 
p:.r:-. mellwr cqmpreer.são :l-:. assunt.o. 
. O SR.. VIEIRA .~t>E MELO -
Agrn.clcço o a.part~ e dc·io prest~tr a 
V. E:-.<.11 o s~gu!~lte cscln.rcr.ilnento: 

Antes do mais. é preciso cllstJngu.lr. 
O cu~.posit!Yo constitudonnl de 31. hQje 
nil,o contempla t~quc:~s qac tinhgm 
r. uto\'izR.çü.o · ou coru::cs~:ão: diz f'Xa"ta
ment~ (!Üc os que o.provc-ltnvc.m in-:lus
trlalmt'nte e~s~s Çl~t.'dt\s d'~:gus:\ indc
p~ncUarn de conc~~::.ii.n. M·H. se r.á.-:> 
c1.llnprh·am os dispositivos lc;;r.1.:;, pcr
_C:r.-l'am o cUreUo c dcV<:Hl !'CC11t~1'P.l' s. 
concessúo. Ou. t?tn outri'.S pa1n vrns: 
:: .s!tunçúo trlm!i!tÓl'Ja. (!Ue s:: JusLifi
c:tva · em 34; núo h~Je.- · quam!o jó. f'<>i · 
rcgul.ari.:n.d:\. Quem ti n h 1:\ ctlreit.o. 
il.quela. époon. ·OU o rcv,\!idott i>~~o 
cumprimento dns exl;-êncitW lcgills, ou 

. d!lixou que. se torl~n . .sse d!!CL\ ·~ent~. pelo 
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não preenchimento dessas exigênc!as . 
O Sr. Pa11lo Sartl3a.te - E poste

riormente, não houv~ decr-eto-lei, ou 
coisa que o valha. s ubordinado à 
Constit uição d·e 1937. pe·rm.itindo o 
_a,prov-eitam.ento d.a.s quedas d!Agua já 
ut.!limdas i:ld"J::.~rial~nte? 

O SR. VIEIRA DE MELO - Exa
ta.ment..e. po!w.qu-e ~ra. o pfnSa.tn-ento 
dos Oonst-tiuin1.-t:s de 1934. 

O Sr. Paulo Sarasate - Antes d-a 
Con.s-tituição? E3tou quere-ndo ~la~ 
rec::r-me psra vvta·r conscient-emente . 
O c.eba.te é necessár:io para que o 
plenário delil>eJ'e .senhO': da sit~ão . 
Pergunto: exis•,c atualm€:1te em.prê
.sa. cuja exploO·:ação de queda dá.~ua. 
.não d e~nci.a de concessão ou autori
zação? 

O SR. VI.E.'1RA DE MELO - U>
f;'ieMnen te ,à.qU~ia.s qu-e já. al)roveits.
l"B.m a.s queàa .s da.gu:J. 1ndustrialm-ent~ . 
em 193-4, e que regularizam a situação 
perante o Mhtisterio da Ag-.ricultUl'a . 
SOmente e-ssas . 

O Sr. Paulo sorasa.te - - M~s es
tabeloé.'~em\Js no·\·o regime na Const 1-
t.u!ção de l!l46. 

O SR . VIEIR.'\ DE MELO - Nã.o 
há n o·;o r--~óim-: : é o m~s:m.o do Có
digo de Agu.as . Tod-o aq uêle q u~ 
quise-r aproveitar c•ueda dá.gua ou ex
plor~r 1rJ.na pi-ecisa requerer a.t..ao
r~-ão ou concé'ssão, confoz.ne o 
caso, a.o Govêrno Fed-eral. E' o pri·n
cfpio revalidado na Const.ituiçã.o de 
1934 e. agora. na d~ 1946. P c rt:wtú. 
a sit lla!ÇàO trn.r..si tória daquela época 
não mais se justifica hoje . 

Acredito que o assunto estej-a p-e~·
f-eit:unente ~clared'Cio e JX.~o o voto 
do plenário para o d.esta<iut- qu~ 
:na.nd~ srupr1mi~ o dispositivo. visto 
s~r. na realictade, red,tndante . 

O Sr Paulo Sarasate - Daria n~cu 
\'Oto pil-a qu.a .<;.e suprima o cNsp~i
tir õ . Moe-u tellll..<J r I J)O'l"ém. ~tà em 
que, sujlrimin-do-~-e Wdo o d1&pos1t1-
vo, em v-ez d-e obt-eiWQS o !i.m coli
ma.do, V'aJilOS cair no oposto. qual o 
de deixar essa.s empresas ex)J"lora
rem livrem-ente quedas dágua .su~r 
venientes . 

O SR. VI.::!RA DE MELO - Abso-
lutamente. . 

o Sr. Paulo Sarasc.t.e - E' o qu~ 
me parece, até que ma convença. do 
con'l:rirlo. 

O SR. VTEIR.A OE M!l:LO - Vou 
explica:- a V. Ex.•. 

O Sr. Pau.lo Sarosate - Leis. V. 
Ex.e. a parte final : 

.. . . . tais aproveitamentos e ex
p~çõ~ ticam sujeitos às nor-

mas de re-gul~m€ntação e re-v1sao 
de con tratos na forma da 1~1" . 

Quç:- di7~ :· : as f:Xplora.ções e o<; 
e os apr ovei ta.mentos !ícam. nova.mente 
sul::>m-f'ttido.) !lo .i!.;;posw na. C<mstitul
çã.ú qu~ VP.I:iC\S promulgar . E ' a in
t c·r-p·::<: t açào qu~ t.IOl.! . 

O SR . VIE!R .~. DE MELO - f.:sse 
f> o d ts_?.-:.;i tivo cc text...o consüwcio
n~l . O qu-e ci ::-:~~Jamo.s d-efinir é a 
si tua.-;:io ri-r.~ é-!':1prês·!U; que porventu
ra não rcgt>t9.!'iZ:'. r<: m su~ situação . 

O Sr. Dokrr de Andrade - O d es
taque poderia 5e!· vota-do em d•u as 
pnr t r:.;;, para ~,~r !itC!l didoa a argv.mEn
t~&.o do il11.5"t:·e Re-pre~~·nta!lte SX . 
Paul<l Sar"' s.at~ 

O Sr. Tolc:à0 P1::a ·- O c'J.s,o~itivo 
é uma E:x~rE: .~<:êncJ a . 

O SR. V!F.:!P...A DE M:E'LO -- e 
realmen~ ~-:nn ~xcrescéncia, como 
mui to b~m d:·L o n.ob.te colega, Sr. 
R ~;>!-.~6c-ntan·ve T uleci<l Piza . O ap-! o
\' elta.mr:rrrv de :-1ued.as d.é.gu~ ou a 
eY.ploraç3-o c.te ll1l!la.s e:r.,á regulado 
n o Có:iigo uc M ;.ng,s e no Cóà.lóo de 
Agu:!s. A Con~tituiçào nada iuc
vou: <'On s::~rrcu a;:>e na~ regim<: !i 
exiH!"!-:t.e . Cc.git,a-~-e de .t;uprintir o 
d!s~~itivo que r e~;! ~ passa g~ àG 
re~·: . .me l.:vr~ p:>.r&. o d~ regulam~nt =:~
ção. ~~ n m :1 te na j9. ~s--IA de\1da
m:>!~·te_ d-ê_fl nide., não há q.ue 2·~pe1ú 
[V C!eftniçao. 
Fe·n~ tr.r e~c)areddo p~!etta-

m ente o fJ~<·n 3 rio . p~<.llildO·ll1-e su
;>ressf o dê.s t..e d t.~pG-si t1vc, r-ealmen te 
f.a:n raZJ!io d·e se-r . l Muito bem; mui 
to be?n. Palmas. 1 

O S.:-1 . GOS'r A NETO 1 Pela ordem' 
- Sr . P;·~:.id.-':':n· e- ~~o a V. Ex.~> con
ced~ a !)ala v: a ~o nvb:e Re.pr<~sen-
ta ntR Sr . Jo~t> .A.lJcn!m, para fal Fu· 
Pm nc·llv: à~ ComL~sào . · 

O SR. J02l-~ ALK"hi!TM < "" ) . -· S!'. 
Pr~~ioe~nve. o n-;~u.e n!qu-eri·rto, pa
ra q •.~e sej a ~u;)rtmi! .. o ar~ . 25 dns 
Dbposiçó-~s 'J'!'.tasi tó.ri:-s, nã.o devo: Si::r 
coll("-e-dldo ;w! :: C<\ ~~. por !sso QU t.: di
rc:.to. ndtf]lli:·idos . ~ t.ua l:nR.nU. respel·ta 
c!os ~·.: la C on.st.\tt\i<;:l '; ~ renovados n•J 
texto .h\ vo:ado, !f~arlam in teiramen
t-e ~..em prot.c<:':i.o . 

Diz o r~ f.c-ncio a:·t!go: 
"N~ o '~el}Cnc!e de conoe~sno ou 

:l u tl1!'i~f1\~..0 o uprov.ei tom.en.to das 
que-UGs dâ.!~\la já ul..ilit.ad.3s in
LJl !Stl'hJI.lllt> l~r,~ . a 16 de j\tl.ll<l d.e 
19:H. e. n~."Z"t-<"' t mtt>.smcs ~:mos. a 
explo!'ac;-2,-. d~ .111 ns!; em l!l v r:?. I 
i\1nàa qu-e tr •. nsitOrlamen~ sus
~nsa : mas ta js a&lrov~1t:unento.s 

" NA o foi revisto pelo orador. 
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·e exploração ·ficam su.feitoo. às 
no:mas de regulamentação e re
visão de contratos: na forma. da 
lei" . 

. Or~. Sr. President,.e, o t-exto, asse
~U:-ando · direitos . aos com:essionános 

. de lavras ou de quedas dãgua, deixa
. ria · inteiramente ~esabrlgados . antig-os· 
ti~-e~. se ns..:; Dbposlçõcs 'I'rllnGitó-

. rtas, neo se gar..nt!sscm aqu~1~s di .. 
reitos asscg\lrados pela Constituição 
de 1934. · · · · 

· Assim. ~ Comissão é de p-ar~r que 
o ft:::rt. 25 cev~ ~r man:~do tal . como 
está. · · · · .. · · .. 

O Sr. IV estor D?larte .:_ Permita-me 
V'. Ex. o. um apart-e • .. Ao rempo da 
Con-stituição de 1934, quando se inau
&Ul'ava no pafs novo sistema ju!fdico, 
pel<J qual re regulava a situ:tÇã.o das 
minas mediant-e expr~l>riaçã.o imoosta 
ao proprletã.rto do só1o quanto 'à ri
queza do stt~b....solo. ha.VGrla oportun1-

. · ... "d.ade ·pa'l-a .. essa .. ·d.!spo.s!çlio· .. transitó- : 
ria: mas, :l-0 f.lm de 1 ~ anos. - c:ie-

. pois que se -reJ;UU:.:m<lntou a situs.ção 
cio s.nttgo . proprietãrio da mina em 

... lc. vra ou .ela . qu~da dágua - repeti-ls 
se:-á. tumultuar todo o siStema .. juridi
eo. !azeil•do r(')viver dilrei!.tos QU.e caduc 
cnrn·m e pra=os prescritos h~ r_..:-::; de 
10 s.nos. 

· · ... 0 ·SR. - J~ -AL!-t."\oUM. - Vou 
respon<ler ao n.parts d-~ V, Ex.• . 

. O Sr. Nestor Duarte - Não C<Jn
. seguirá responder. 

O ·sR. JOSlt ALKMIM- V. Ex.• 
não t«n r82ã.o. A Con~ttttii~lio de 

·1934 nli.o mq:n·orr:iou C<Jisa a.ltntma.; 
:s.pcnas . tiisttn~u!n a propr1eàMic do 
oolc da do SUJ'J-solc. suboroin::lndo n 

· do su:b-solo· à r<:g\llom~ntação .espe
cial. Quer dlz.cr, continuamos no m~s
mo · regime quanto à propriedade • . 

Responde~i por pal"te: 
. O ddspositiv<l atual não eon~de ·no
vo pr~z,o; assegura d~tos ao pro.prie
tál'l"O do solo. Tam-bém ná<. tumultua 
a rutwa lc· ,islaç§.q, p~rque não per
mit-e novo ma.ni!c~to . . . VisS. apenas 
a.!itsegurar cifreftos já ga.rn·nildos pe~ 

· Constituição de 1934 os q-ua1s sem· êle 
po:ioet"lam estar sujüitos s. restrições 

· liif~tantes àas qv.e aqui. se . estabcle-
cs·r.t. . 

O Sr. :~· e~tor D-:ca.rte - ·E!ltão V . 
Ex.": con·t!;Sta que os proprietâri06 de 
minas em l:lyi-J>~ estavam ob:-igados, 

·. p.ew: lei ordinâ.rla ~ .. o. Código ·de· ·Mi- .. 
I'L!lS - ccn!o.1me d-e-tenuinava n Cons"' 
tituição de 1934, a que se refere o :1:1:.. 
nal do art. 25 a requerer o ma.ni!es-
to c~ ~uas mmas.? .. 

O ~~. JO~ ALKM!M - N!o se 
requer. manifesto. Trata-se de ajus':" 
t.nr os . direitos que êle assesura no 
textc lesal. Atun.lmente não basta ·() 

:·ri:i.:l.nifi!sto. · n<m. · hâ prazo· ·para · isso. · 
Os qu~ nii.o o n::~ram no pra~o esta-
bf.l~!co PEl'àc:ram o citteito. · 

O Sr. ·Nestor Dua1·tc - V. Ex. a 
quer- .recC•!)<t:-ar .t~ . direitcí' ... 

O SR.. JOSI;:·' ALKMIM - Não é .) 
que .o dispositivo ·pretende. J:Uas~ as
segurar o.qltêles direitos .iã. mantidos · 
em face ·da Constituição de 193·1. Pre-
'teilde "mrus. na· pa.rtc final: · · 

" . .. tais aproveJt.amentos e ex
plorações ficam sujeitos às normas 
de rcgula.:nenta.çáo e re\isão de 
contratos, na. íorma da lei." . 

O Sr. NE:stor Duarte - A Const1-
tui~ão, de 1934 já. o dizia. 

O SR. JOSt:: ALKMIM- De pleno 
n~ôrdo. Mas n!i.o eGta.rão :r.a.rn.ntidos 
o:; direitos dos concessim1ár1os atuais 
s:1m esta r~rerêncln. · 

O · Sr. ·Nestor D:iarte - Creio que · Posso. nssc~w;-nr que; sem êste dis-
.· V. · Ex." núo r~spon<ieu ao meu .apn.r.te.. : positlV().- ·nquêles concessionários q-ue 

A Collsti-tu1Ção de 1934 distlnglu. · . sntl!>!~ram, no tempo .próprio. · tôd=ts 
. Aqueles que es~~ eotn minas em as cxig<lncias · Llo Código de Mfmt.l, 

laVl'a mesmo -~o.ns1tôrlamcnte sús· · nllás ~m fln~:-n.nte contra.dlçüo com a. 
. pensa. ao tempo de sua ·promulgação, · Çonst!tulçr~o da época, ficarão desa.brt:.. 

p.OderJam · conse:va.r essa · ·p.roprledade, · .. gadbs sem ~gnra.n.t-la.. . . . . . . . .. . 
desde que a ·ms.nt!estassem no prazo O Sr. Nestor Dtwrte - Pcl·gunto nó 
de um ano, depois prorrogad(' por nobre o~·n<lor ~ n.q~lEs que tlV'cram 
igual tempo. ·Decorrido· ~sse prazo a naturalização brns!lelra outorgada 
se núo manJ!estassc a mino. ou a. pela ConsUtuJção de 1891 precisam 
quedo. dágun, dclxa.ndo, por liSo; de .cre repita· no. Constituição de olG o meti-
patentear o propósito de .se GOCI)r- mo dlspositi\"o pa.ra terem assegurada 
r c~· c!.nquelle dispositivo. perderia o. n naturnliznçl'\o. ·• . 
propriedade e cs~ pnsse.ria · po.ro. n · O SR.- J~ ALKMIM - Será 

· regime ·criado pela mesma C<mstJ-tut~ outro-c~o . . A Constittitçüo de 34 es-
çáo de 1D34. tnb'clccia cond1ç6es que nfi.o. figuram 

O SR. JOS~ ALttMIM ~Vou pro- na de 46. 
•rm• q~ ainda. ai V • E.~.a nno tem ra- o Sr. Jose Jolilt - Para melhor 

.. zAo. compreensão do pensamento da Com1so:-
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são, o· notirc orador pode esclarece.r 
em que data se torna supérfluo o dis
pw1ti\'O dtl. Constituição? Assegura
se que. atualmente, não é supérUuo. 

.mas, pel<J ccmtrário, é noozss~o. para 
g:~.r3llL!l" certos propri~târio~ de minas 
ou explo-'adore:; de (lue-d~~ dágua. 

O SR. JOSÉ· ALKMIM - Niio me 
rc.feri a proprietS.ri-o~ certos. mas a to
dos os titulares de conce.ss.õ.es. com. di- . 
reitos· adquiridós eitl ~sée d.o Código de . 
Minas, que nesta parte têm completo 
a5.3ent.o m1. Constituição de 34. . · 

O Sr. Joaé Jojili ~ Vamos hdmltlr 
que sejam todos. Mas V. · Ex:a. pode 
explicar quando o dispositivo, . que é 
transitório, dehcará de o ser? De acor
do com o pensnm.cnto de V. Ex.a o dis
positivo c!eixs.r13. de· .. ser tra.nsltór!o 
parn .'3er pcrll!.nnente. 

O S.~. JOSll: ALKMIM - Respon
do a V. Ex. a cGm a última parte· elo 
inciso, ao estabelecer para os con
c~ssion~rio:; a · obrlga:çã:o -de-- se .. süjel.;,· 
tarem à legislação atua\, proceden
do à revisão de seU3 -contratos e ao 
aji.tstnmento dêsse-3 instrumentos a 
lei e, sobrett!do, ao novo têxto cons-
t.i tueioila1. · · · 

o Sr. Vieira de Melo - Acontece 
que a segunda . pa~ dó artigo . esM. 
intimam~~ te relacionada com ·a prl.; 
t,le1r!l. .. 

O SR. JOS~ AI..K.MThl- De pleno 
t~-cõrdo ~om "tf. Ex.•. E entendo qu~ a 
segunda pa::-te é m!l i.s necessária que 
r. primeil'a. . . · 

o Sr. Vieira d.e ~ralo - A primei
ra diz: independente de P.utorizaçií.'l 
ou concc~são. os aproveitamentos cxis
\.2-ntc:; em ~4. Mas subordina-se a con
tinu:1.ção dêsse direito à. regulamenta• 
çâo. Quer dizer que a segunda PtU'te 
ap2na5 revalide.ria direito já. prescri
to, pc!o não cump;·uncuto da rcgula
mcntaçii.o unqucle ll:t~me~to. v~ .Ex." 
sabe, ~ eu o disse cht tribul'ln que . o · 
Código tle Agua.s, promulé;'ado dez dias 
~ntcs da Constituição, pnra se aj~-
' ~·.r- ~o t~~~to da Cartn, · foi logo depols 
m~dm~~C.o .daúd~ prazos, ainda ~ror
t\..1Za:.tos. c multas. Isto quem explo
l'ava. miua c tr!lnsitol'itunente susp~nM 
dcru a e~ploro.çiio nú.o restabelecendo 
r. la.r;.·a teve seu direito na.tura.lmenta 
decadente. 

O ~R. ,iOS~ ALKMIM - Níio !oi 
bem ::Lssim como V. E>:.l) está dl:.:cndo, 
l~orqu~ ::\ CoustituiçfLo ressnlvavo. ex

. Pl'C{;:>~m)~ntc ... OG casos de t>>:plomçã:o 
m.tsperu;a trs.ustturla.men~e. 

O Sr. Iionór!o 14cmtcit·o - Q\1o.ndo 
· · foi promulgl\da t\ Oonstltuic:~o de 34, 

já exJsUnm e~pl'êsn.s . que ~xplora.vRm 

cncrgin-lú~·o-elétrica. e, bem assim, • 
:nincr~ção. Quanto a elas, foi dis
pensado o decreto de autorização e 
a Constituição atual, estnbelcccndo o 
1ncsmo regime, precisa. manter nas 
Dls~osições Transitórias· êsse pnnci-
picJ. . • . . . 

O SR. JOS~ ALI~ - Para. 
re::;suh•a de direitos. 

O S1~ . : Ho_n9tio Monteiro - . . . por- · 
··que. do ccntl:ârlo, terlamo:; de exigir . 
c\o.s cmpt'êsas, qüe jà estão 1:~zcndo 
tai. exploraçii.o. 1ndepei1dente de au
torização do govêmo, o cumprimento 
dessa formalidade. - · .. · 

O SR.. JOS~ ALKMIM - Perfei
tnmente. O aparte de 'V. E.x." cons
titUi contribuição vnliosa, sobretudo 

,para esclarecimento ms.Js completo U. 
· Casa que deve, · no entender da Com.ls
são em nome da qual tenho a honra 
de !o.la.r, manter o dslpositivo tal 
co1no se encoutr~ no projeto. , 
_ . . o .Sr • .. Claudmo Sflva - -V.. · · Ek.A 
poderia info!'mar se, em face desse . 
cUspcslt1vo, ·e. Itab1l'a Iron não vol~ 
tar1a. a disputar aquilo que ·tinhr. ga- . 
rontido pela. Constltui;üo de l~N. 
isto é. ·a. Estrada de · l''erro · Vitória
Minas? 

O . SR. JOS~ A!..KMIM - Não co
nheço bem a situação da Itablra Iron, 
m3.S })osso iníormar a V .. Ex.~ que· 
estarão · resguardados todvs os direi
to& já assegurados. Nem serlo. n~m!s
sivd que uma Const1tuiçfi.O proceàesse 
de outr3. ío1·ma.. 

Era a explicação que me ccbis. dai', 
Sr. Prc:;identc, com o pedido que ora. 
fa.ço à Cu.sa, no so11ttdo ·de que am
pare o dispositivo que envolve, de 
fato. n1n.tél'b . de !ntcress~ p~bllco. 
O!f1l'ito be1lt,· m.u.:ta · bcni.) · 

O SR . . PRESIDF..NTI!: -- Vou pro
t'.f.'t\cr à votação do destaque .. no sen
tido ele ser r, upt1rn..\do. o ~·t. 25 do.:; 
Dit•t:.osi~.i;és Tran:;ltórias. 

O:; Srs. Representantes, que a.pl'o
''a.m n suprcssilo ciêstc artigo, quei· 
ru.m levantar-se. <Pausa.> . 

Est!\ rcje).ta~n e nio.ntido o nr~i(:Q. 
J~.:n. · co1lsi:~1u::úcia, (! · tnm~rn . rejcl-

~do. o scruintc destaque : · . 
Il~quercr..1os dcsbquc, nn forma re

("imcntnl, para. a En"ll!ndo. n.0 724 c\~ 
t•.utor!o. do Sr. Gabriel de ·R. Pas
::;o,c; ~ outl'os. referente ao Capitulo 
DJ:.po!i\t:ô~s Trn.nsH.ó!"lns e pubHcadu. 
u pi:.gina 163 do 1mprc!3So alusivo ·r. o 
nrt. 165 c segulnt~s. 

· .:..- ·oi indso orla · uni regim.c cspe~ 
cial, curercnte c!o \'lgorante, ressu:;ct
tnmlo m1u\ questão 1-,jc pnc:Ulca, sem 
GUC ~3 p~rcebn qual a rnzllo dn mo-
d1!.1c~çr~o. Tem crctto ·retroativo, nt\o 

I • 
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t•eclamado· pelo bem comum, como jã 
o dissem_9S. 

A emenda cllz: 

N .0 724 

Sup.!'lmn-se o ir.clso Vl do ar~ 
t1go 1.0 do.s Di:;poslções Trn.nsi-
~rms. · 

Sala.· dt\s· Sessões·, .. em · 7· ·de set~m- . 
bl'o .dC. 1~46. - Gabriel de . .R. Pa3sos. 

O SR. PRESIDENTE . - Vou suh.
llletc·r . · n VOt:lÇÜO O destaqu~ l~equé

-~do J)C~O sr~ R~orcsentante .Eusébio 
Rccha.. nos seguintes tê!'mos:- · 

Requeiro a V. Ex.• del;taque . para 
.a palavra "vitallclo", no art. '28 dns 
DiSposições Transitórias. 

Sala das ·Sessões, 7 de setembro 
de 194.-6. - Euzebio Bocha. 

O SR. EU~lO ROCHA ("') (Pe
ra encaminhar a ~otaçáo> - Senhor 

.. -PresldP.nte, ···O desto.que .. P<>r . -mtm -so
licitado é no· sentido de que se subs
titua a palavra ·"vltaltcio" por "efe
tivo,. 

E' evidente · a • vantagem da Sllbs
tituiçáo; porque~·· desta fo::ma; .. abro.n.: 
gemos no beneficio. não só .retluzldo 
n6mero · tal qual aquêle que especi
fica n canc~itun.çio -jurídica da · vlta
.llcledade, como, . . também, quant.:)s 
m~reçam o nmparo· do preceito con:
tituclonnl. 

Limito-me a E-Stas ligeiras conslrt~
rações porque, estou ·certo, a Cas~. 
devidamente esclar~lda e ~om a dn.
rividêncla. que lhe é r.:ostumeir:t. n~.•> 
hâ de negar a-poio a. tão s i. lut-ar mr~· 
dJda, H\o conveniente à. perfeição âo 
têxto. · · 

S!l.c estas as pahvres com qne e.li· 
peto tornnr· vltorio~o meu . p:>nto ci :~ 
vista, . obtc:1do. dessartc, n~olhidn ch 
colcr.d:i · Ass~mbléb · p:-\:-n . :i ·rer~:-!..!~ 
·emenda. Urluito b~m.) 

O SR. MARIO MASP.G.;'\0 r • ) -
Sr. Presidente, . a· emtndo. origl·n~l
mcnte o.fcrcctdn ao diS}:Qs~tlvo ~m 
qu~st!io; · alndia, ·de rat o. n funcion·f.· 
·rlcs ~ret.ivos e nio apenas n ''lt·P.lt-

. -c!os . Entendeu c Cotni!Js{;.o ::ic r-..~ 
t:1nsir o prec~:lto ::t functoni:ios vi
t!lllciqs, at çnd~ndo_ n que _só ê_sJ~:; H~l~ 
podlnm ter pozrdid<l o cargo, ~:m vir .. 
tude do. Constituição t!e 1~3'7. 

A emendo. em clebE~. t~ estende n ~,1-
!)tessão nos ftmc!omir.ics que, cm~o-

. 'l'O. não ··v!tri.l!cics. mcerçam - c:arf?;os' 
cur.mlntivnrncnte . . consoante a l!$'1'5· 
hç!\CI em vl~or . cumpl'c reconhec~r 
que, em vc:-dndc, n 'lcglslnçáo vig~n .. 

. . ~~~ ·~ 
· · ( ~) Nfio fol ·revisto pelo orndol'·. ·· ,... · 

i e na época perlnitia. ~cum\llsÇúo de 
('arsos. -etnborn não houvesse vi~oli
cieda.d~. 

A .r\.:.scmillé!a eztá .e~clarecida. para 
rnauifests.~ sua. opinião num ou n<m
t:-o sçnt..ido. (.it!u1to bem) . 

O SR. PAULO SARASA'm 
<Pela ordt."1n) ~ Sr. Presidente, por 
intermédlo de· V; E:<.~; ·-consulto .::_ · 
conüssão da· · Constituic;li.o,. espec1al
nient"" · o nob1~ Rcla.t<>r Geral, 01l 
quem ... por S. Ex." haja . falado ..:... llO 

easo .. .. o . lMStr~ . pcpu~a~o- e me.~- ~rôe~ .. 
za<io amigo Sr: Mário Mnsa.gAO - s ... 
,i)re se o texto do art. 28 diz respeito 
noen;.s .aos funcionârlos de cargos vl
tâlíclos perdidos em razAo da Car• 
tá de 1937. E' lógico QUe os funcio
nários vltaliclos que perderam o car
go - violentltrnente, por íOrça daque~ 
tR. Constituição, tenham rea..~-

. do .. seUS. . q~l'~it~s •. ~o ~OJ;n~~t1o ~m_ que 
voltamos, de fato e -de d1re to, a um 

· l'egime legs.l. . . · · 
Nestas ccndiçúcs, sou favoráv<:l ao 

artigo · tal como ·se encon~a ~ . 
·N~o sou contr~io, ·entretanto, à 

emenda·. C. o llObre Deputado traba
lhista, porquanto eneerra. em .verda
de, principio de justiça.. precisamen
te qua-ndo . .estamos . procurMtdQ !).da_p
.tar o texto votado ~ capitulo do 
!uncioua.llsmo públlco, ~m razâ\> da 
emenda de minha n.utorla., que pe!'~ 
mite a acumulnçiio de cargos do m:1~ 
gistério. técnicoo cu judiciários. . 

D1z2jo, contcdo. dirigir uma. per
gunta. à <X-missão Constitucional, :~ 
!im de que ~ C~a. vote esclarec!dn. 
Quando se tr::1.ta de !undonál'io Vlt.n
Uc\o, ê n:ltt.uol e .justo fique em dls~ 
ponlbilld~\de rcm'l.t~lernda.. até v.agnr o. 
cnrgo ocupado po1: out.ro, em virtude 
dr.. Q.c~!lCltn)ulaçíio · d·et·m-rninndn. pela . 
Cnrt~ de l!l37. · 

Quanto n fw1doná.rio . estável, po
l'eh1. penso conhecer· o pens~mento elo 
nobr.~ colego. tro.~:~.lhist::1. c _ . de s~u 
nust.:e companheiro de -brmc..:"\C\11, .o &<!
nhor Deputado R\\1 . Almcid~.:. 

O Sr. Rui Almeida. - Nf~o p')S.SO 
ter pense.mcntr> sObre a mut~rl!:\., poi~ 
nf\O sou. nutor dt1 emenda. . . 

O SR. PAULO SARASATE ~ M:lS 
v, · Ex."' pode pntrocinnr br:lb:::.ntc
m.ent~ n. cmf.'!ldR., sob~'t'!tudo pf)r\\ndo 
n_pQlo n03 cole~~-~ - como se <leu comi.~ 

o Dcptttndo M~sncão só admite dis
ponlbllidade temunct.ndn. para . runcio
náriris -vltnlf.cios: plll't\ o cstóNel admi
tirin. ncnsse cont dlretto no c~ vago 
QU vnro. o Qll~ vl~~·~ ·a \'nga: 
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O Sr. Rui Almeida - O nobre or~~.
dor permite um aparte? 

O SR. PAULO SARASATE - S~ 
V. Ex.11 nft.o é autor nem tem pens~1-
mcnto Jl0bre a emenda. como pos~o 
conceder-lhe u.PartP.? 

O Sr . .Rui Almeida - NEto sou au
tor, mas V. E,;:.n qu~r conh-ec(;:r meu 
pcn!iamento . 

O SR. PÂtJLO SARASATE - Ne~
se Ca.!.O, estou pronto a üu•:ir o u~~
tre colega. 

O Sr. Rui Almeida - Act t>dito que 
a emenda constitui rr.eio Q.e obriga.: 
os Estaàos a darem ~ez viço !m-:-di~í.r.
mente a ês.res funcionários . 

O art. 179 do antigo proje;.o diz .:> 
seguinte: 

"Parágn•Jo único. Extinguindc
se o cargo, o fundonário esdlv~l 
serl:. ·obrigatàri.~:mente aprovei~'tdll 
em outro análogo, qu-e venha a 
vagar. Se ésse fW1donário ~onta.r 
dez anos de exP.rcício pelo menos 
ticnrá. em disponibiliJac..!P remune
ratja, at~ o teu aprt)V('itamenw". 

O assumo é idf:nt~co. 
O SR. PAULO SARASATE - D~' 

n.có!"do com V. Ex.~~.. Exa.i.am~nte urH· 
1&-so é que não sei se deva ter '"" dispc)
liitJvo efeito retro~tivc •. No ::-cgimc d·t 
Con.st1tu1c;-t\o anterior, o fw1cíonário 
e3tÁ''<'t nllo s~ encontrava em t~is c')n
dlo6cu. Foi, precisamenw, pa.ra. modi -: 
!1cnr o::H~ ~1tunçã.o . que Oj)~· e.sent.<·l 
L"mcncl11, In aprnva·1a r,ela C?.~a. ~ont1·::: 
o pont~ de v1.:;:.n. do Sub-'R.elator. 
E56~ ,~menda, nc autoria do or3..dor. 
!oi -e>::u :!;tivaml"ntc combatida pelo 
senho:- Má.rio Masr.gão. 

O Sr. Café Filho - Como conce!t:ia 
o nobre ort\dO':' o !un~ionâ.rio v' .. t..<l
lfcio em relação à constituição <k~ 
1946? . 

O SR. PAULO S:\RASATE- Vi~-<1-
lfcio é squêle que só pode ser der&lit.ictt-. 
em !·azã.o de .ser..W:1Ça. judicift lia: o 
est.~vel pod.~ ser demitido. tan ~o nn: 
êgse m.ottvo como pc!· férç.ro.. de p:·o
ces.;o ~dministrativo: 

O Sr. Café Ft1.1z.o -- Pcr~':l.lnto a 
V. E:-:.3 se funcionário com mais à~ 
de~ a. nos de ~ervlço é vitalício? 

O SR. PAULO SARASA'l"E - Não 
é vitaUc!o só oor isso. Em llOSS3. 
Constituição. só são vitalício.':~ os jní
~. p'!'ofessõres, Minietros de Tr1bl:
nal de contas e s-erventuários de o! i
cios de justiça. 

O Sr. Café Filho - Então Vo.c;s'l 
Exce!êncis. opin~ por essa exceção. 
atribuindo a uns e negando a outrru? 

O SR. PAULO SARASATE- Não 
é ésse meu intuttc 

Desejo que a Comissão se pronuncie 
.sôbre a emenda; só depois darei meu 
vot.o, aliás, a favor da mesma. (Muito 
bem) . 

O SR. COSTA NETO (,.) - Scnhot· 
Pre~tdente, o pensamento da Comissão 
jé. fci E'Xposto pelo Sr. Mário Masagáo. 
ESse nobre colega declarou que votará 
a favor da emenàa. 

Por essa razão, também sou pela 
aprovação. <Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE -- Em votu
ção. Os Senhores que aprovam a 
emendn do Sr. Euzébio Rocha que 
=-1-C.aba de ser defend!da qu·~iram le
vant~r-se. cPausa>. 

E~stá apro .. acta. 
O SR. ADROALDO COSTA <Pela. 

ordem 1 - Sr. ?residente, p1:!ço veri-
ficaç!w àa votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pre
ceder à verificação da votação. (Pau
sa.) . 

O SR. ADROALDO COSTA <Pela 
o:-dem> - sr. Preslden1Je, desisto dü 
pedicio de ve:riflcação. 

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção o destaque <.lo artigo 31 do capi
t uio das Disposições Transitórias e de 
~utoria do Sr. Sampaio Vidal, ncs sc
guint.es iêrmos: 

Requeiro destaque do art. 31 do Ato 
ctas Disposições ·Transitórias, .a fim ue 
ser ~uprimido. 1nclusiv.e o Pa..rãgr:afo 
único. 

Sala das Sessõ-r.s. 7 de sE:tembro d~ 
19-46. - Sampaio Vide.::. 

O SR. SAlV!PAIO VIDAL (•) 
c Pela ordem) -- Sr. Presidente soli
cit() a V. Ex. u. que retire da. Mesa o 
pedido de desl:.nque do art. 31, de vez 
que, con.sid·~ra.ndo melhor o .texto do 
dispoGitivo, verifiquei que não cri~ 
ne.m :-etiru. êle direitos a runguém. 
UY.fuito bem 1 • 

O SR. PRES!DENTE - Em vota
ção a retirada. do destaaue óo Se-
nha•· Sampaio Vidal. -

Os Sc>nhor-es, que aprovam o pedido 
de retirada, queiram: levantar-se. 
~Pausa).· 

. Está retirado . 
. Em VOi.acão a emenda. 3 .669, de au
. tcris do Sr. Crc-por1 l<"ranco e outros 
as.<>im rediglda : ' 

Requeremos destaque para a vota
çã.o da emenda n.0 :L669, apresentada 
na pnrte r.e1'eren t l.' à.s Disposições 

1 ~ J Não foi revisto pelo orador. 
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T.ransHórias da CorJ.S~.Ji.uJçáo, do t~or 
6egu1nte : 

Art. Ficam assegurados aos ser-
v!d<»"es do Depa.rtanunto Na.ciona.l d o 
Café os direitos que. por lei, já. ~o
zo.vam ao tempo da. sua decre:.a..:: :: 
extinção, aplic&n<io-se-lhes, respecti
vam~ntc, no que coubt:r e não 1.1".«:!: 
prejudicar. os dispositiv<>.; refcrence.s 
aos !unc~oná·r·los púbHcos ciY1~ cl a 
União. e aos E::<tral!U:!i "'l't.rlns. con~ r~
tadc.s e d! :.!rist.l.'l d t) &r; iço PUull
co Federal. c ao pessoa I ~ventuH.I p~. 
rn ctras d &::. Un!ão. 

·Par~grnf•> tb~~o -- :-.los ór~ãt ,!-, 
l'Xistent es, ou QU? ''tnh~m a ser ~r ífl.
uo!i, !;omprecndenào a. t'<.:cncml:a. <:ít
!'eelra , os sP.rvidores do Depart aml': :)
to Nacional do Café terão dtrettt') à 
~J.c.ri.C~Ide :dt •apr()Veltfur.cnto p .·Jo 
critério dt: capac1dadr: e na confo:-
mida<!t do d15posto no : ~ ."~ d o 1ut.i 
go a.o do Decreto n .0 17 . 40!, d·~ :.!C 
de de.::embro de lS44. 

o sn . cH.EPORJ rnAI~co -- . ··· , 
Sr . Pr':3il1.~ nt.~. !i"é r.pnl't l\ r,ict:,t!J: 
dP apre:ientltl' exn,:nda às Dll=J.lv~açõr.~ 
Tmrl.l1~ó:ias ela Coru;tituiç;1o, a q u:d , 
a m e u ''Cr, só ;Jela léitu:a Ji c!emon.c. ~ 
tr~ qw:.nto t :.:: t.á. plen::.rnent~ Ju~t i fi::a · 
da e ~undnrnenlad;~ . D -.c!:\:';.1 e~.\ o 
segu.l.nrc : 

.. Ficam tl r.se{(ur3dus ~.o.~ ~ c t'V!d(ll' c:.:\ 
do Dr~artt.mE:r.to N ;(.<.;or.~ ~ d o C afc· 
(),~ dircao.s que. pür ltl, ; a itO~av~l 
ao tempo dR. sua decr c· ~~ü ·.l e;,:,mçao . 
apllcnndo -s e-lhE':\ ~·<.'~p!·ct~v .1~ne.~1te. n~ 
qtfe couber e nA o lh-~ ~ preJUOlcar O.') 
dispos.it..v~r:s :-efer ent..:·::; :..~~ !uncl.oná 
rios púb!lcos ch·~s da. Uniho e a~ e.x
trnnume:ró.l'l(;s. cor.ea t adO"> e dl~n~
tM do S~rv!ç~ PúbllC'O P.:derr·d e C.. ~ 
pessoal <·ventual para ob:-~s da 
União'', 

Par~gra.fo único -- Nos óq;ãos r-·xis
tentes c que venham a ~er crladt)~ . 
relativos lt. econ~Jwia c aJ :·(•!::t. O'> ..;e ;· •. 
-vk.oru; <l o Departttrnentu Na ... ;r,r: ;l l 
do C.?.féé t c~·ão direito à prio)~· i d . \~~ ~' 
de a,r)rO\' ~itamenco p~?lo -.::r ifl:J io ~: ... 
can~·idocte · •. 
E~te ~oi o t e-xto da t•u·.t'n:ia . 
1'. Comi::;sõ.o lidotou. e:n pan .'. C' '. '·~ 

emend:>. e c;EU-l11e o t exto que ··.o;: ' t 
no art.. 31: 

"Ficam e~segur::td< ; aos s·~nid0re:-; 
do DepartaClento N ?cional d o C afç; 
os d ireitos que po-:- le! J:l gc? .. \ V.\m nü 
ternoo 4a e:ldinçâo daqu~lr. o.ura~·-
qu!a-··. 

Vale dizer que f!.cou ~ wj)rlmicl.) o 
r&tante da emenda: 

(") Nf\o f o! ro\·1::to pelo orador. 

'
1 aplicando-se-llJes, :-especth·a -

m.cn:e, no QUe couber e não lhes p :·t
judicar dispositivos ref.erent.es a.os fl!n
cicná.rios públicos civis da União, e 
aos extranumerá.r:os. contratadas e 
dlarl:i tn.s do :::.e:-viço Público I<~deral e 
Ru J:.)esscal c ,,.entual pura oore.s da. 
Unlãc/ ' . 

A meu ver. Sr. Pre.!-:lcitnte. est u 
P:ti tc! da e:ncnda. que a Corai:;são '" t: ~ 
so1rel.4 1~io induh· no texto C1&.5 "~i.s
posiç&ês Tr3nsiLória.s ·•, em u.ad~. ;>.b 
s::·!t:tamr nte em nr.ca . prejuciica o itt · 
tt.: i ~o que t eve o autor da propo;)iç.~o 
t! (!UC', se~"Undo me pa r ece . tt:.mb•. :-:-• 
t <.: ve a Comissão, qur..l o ce a..:;sc~t; .t:· 
d ire:tos recO!lhc..:ido~ por lei c que <.l ~· 
ct·eto p~tcrior violou, !:inçando ::o 
cw~ ~mprego cerca de dois mil funct o
:Lá::-ios que n~nhuma culpa têm d os 
c~ es3.Ccrtos, porventura comctidv.:-. : ~t..
qulla uutarctul.\. 

A emenda dizia: "a.plicundo-~ ·~ ·111 ..::: , 
r~~J.:f.~· tivarnente, no que couber". Cs 
íur1~lonários j{, go7.avam dE: c;;orUt · · ~
tat:Wc:adc:, COlJfe~ida pc ::- le i, 2 Ju . ;~ t
mcnte t'SS!l ~~tabilJdade relat!•,-n <·. ! ; ·, 

ta da legislação que tive u;')O!'! ut!ld::.:i.. 
d e JUntar e foi publk.l.da em a:. ~"':(r, . 

A Jegi.sln.çf·.o é abundRn tc:. H .; t: r,• 
~lt-e-c to c:uc promoveu o e.~vpJ~.j ,· .~ -
1'!\~rJ to rlo.~ !UilCioruirios; hOllv~ ,,li:,,\, 
CtUe lhes fixou os \·enc!mentos. r; · , .. ~ : ,, 
a lE-:; !slaç~o qut> lhes será. apl!c\i •:d J:•> 
~l'e couber . 
. o. Sr. João Botellto -- .Su ~~:-r. rc· lio 
l!Ht !r~mentc a emenda :! t> V . E~ ·• 
Reput o a das mais humanas c f•; " .. Ci · 
da:.; ::.o projeto cons~itucfonnl. E ' d~ 
cst ;:::ni!8. :- que. num cnso ~sJ:cr ttll c ·Jmo 
t'SH~ que V. Ex.a t:stá ci~ba re-z: .. ~ :; , 
nu:na época d , o.n~paro !'~ial int~n~· i 
vo, nur.l período de gar.s.nttu~; c!1~ c!ir·' i
t<..s. lt'nba surgido ('.o::sa cii:>pL·w·.a d e 
1'1\ i'J J!; de deis mil fundonnros, cmo ,; .... 
"' que V. Ex.n com s:ld1o patri c:. rl->mo. 
e:: tá d efelldf ncto . Não tenho ct,\v " l.'. "'!.~ 
Q\!t: a A&.:embléia t t rtí. o ma!cr o:m ,:·f' 
nho em acautelar o d ireito d es.:;cs : u! •
dt.m:\rics . 

O f:iR . CREPCRI FRANCO - :\ru i .. 
tú oo!·i~a<.lo a V. E>:."' . 

D ::\'0 ~cr~s:.eniR:- que, em relação a 
tC'Id~:: r.s ir.s tituições c;::.ii)t;,.... pt•h 
Govê rno, ~E::nprc s;:- prcx:urou d · s :.!:1-
~~:t!'(l nos !ur.<'ionS.rios . Até o:.; d(J ~: C'.t6 -
:>inc;.s, que, em virtude da lei que PJ:t h"'
~u1u u jogo fi<.:aram sem os r P.'ipt: .• ~t i :c~ 
f!mp1·egos, o Govê:no procurou .socor
!'er. 

O Sr. Café Filho - V . Ex." e~;tã. 
in!'or:n::.do de (!Ue. após a dtspens:\, t m 
mnr .. sa, dos funcionários do Depa:-t a 
mento Nacional do CaJé, hO"JVP. ·ia·o-
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·~!oções e novas nome~u;õe!i p~ :n <:ar
gos altamente remune1·a.dos '? Vü~sa 
Ex. pode informar st' ~ v~ràade '? 

O SR . CRE:PORI F'HAN('O -- p -,.;,
~oahncnte, não estou in;orthi.ld o . F.l\
tretanto, n. impren~a j á tr<l.Lou do <: ~
~o e, s<7 não me eng4no, a inà:.t l'iOJ.:.· n 
"Co;relo da 1\íanhã' ' traz urr.rt vf:l'ia 

a esse respeito : - promocão c.lc lu a 
clonárics do Dep~rtumento. 

O Sr. Café Filho - Outra circun'>
tã.ncla: e.:::sas p:·omoções atingH·ar.1 
fun~ionirJos do st:xo femin ino. E 
basta . 

O SR. CREPORI FRANCO -- P~:;
scalmente, como di~e. n.1o terdto Jn~ 
.formação alguma. Não po~o !alar co~~ 
segurança sobre o que r.enha h a v J.jr,. 

. O S1·. R1!-i Santos - Pocterb V. E:-.: . 
h~o::mar-rne se o Govêrno m~!ldr.u 
irJdenizar todos esses funcionários? 

O Sr. Gurg,~l do Amaral - Por~m 
Pl'ecarissitruts essas indenizaçéie:'. 

O _SR. CREPORI FRANCO- Ma!1· 
dou indenizá-los com dois meses el -a 
'Vencimentos por ano de servi<: o . Al· 
&.-uns tiveram. realmente, lnden1zaçót::• 
l'i'S:?eitáveis ; porém a grande nud0r!•: 
l'~ebeu indeniza.tõt:s mesquinlla.c;. 

Para esses func1onárioR é que sr,li ~ 
<:~to a benevolência da. Assembléia . 

Devo informar aos ilustres Rep::·t'
sentantes que fui um dos iuncionánc:j 
do Departamento Nacional do Café 
tendo pedido minha. den.iss~o em ca~ 
rãter irrevogável. Não tenho inter~.\'-:\ ·' 
algum pessoal na aprovação da eme~: 
da, nem fiz qualquer protesto, ne
nhuma .ressalva.. JA não sou c n~o 
pretendo mais ser tuncic:-,ário do Dc:
pa:t~mento ~acionai do Café . E:3tot~ 
~qui, .n.penas. para apredar a s!r.tt:'tÇ{t<: 
o:H:zue1cs rneus colegas r1ue h r .! :- se 
vt"em, lançados ao d::sempreg~. 

. ~ Sr. Jose Romero - E' pre~i.~. v 
ael~=:~r bP.m esclarecido que os t1 :nci(.) . 
n3:r!os do Departamento :r-ra.:· fonal d \1 
Ca!é recebe:-am indeniza~ões rld!ct: !;, .; 
e perde!'nm o emprego . 

O SR. CREPORI FRANCO .. ... :-;;~
nhor Pres!dente, devo !'a! f-r u !i.L! c: i 
g-.:-essfl.o a:preciando o período ~:lm ~: t' :.~ ·· 
a êssc último decreto . 

O Convênio Cafeeiro rle 194·! prr:-·:~u. 
a.cer<:a. de. extin'ção do D~p~:t.arY:~ntl· 
Nacional do Café, de maneira rra.t:o 

· r~OÁ.\'€1, criando o Banco Nactm ~:Ll ct~) 
Café. Por esse Convênio os funcio n:'.
r!.os deviam ser aproveitados no Ban

·Co e · acueles que não o !assam. seriam 
l!lden:!zados com dois me-ses de v~l~

. ·cimentos por ano de serviço. 

~sse pla r:o , !dea!iz::tdo pelo ilustre 
Repres-ent ante Sr. Artur de Sousa. 
Costa. 1:10 tempo E..nl QU"' S. Ex.10 era 
llt'Hnistro c'.a F ;\:~~nda., solucionava por 
c r;:np!t.:tO <.t Si~uaçáo àtSSes f\IDC1oná.
:tr....s. sendc:. 8. E:{.a, como é, profW1do 
cvnhec~ cior das cot1dir;óea políticas e 
6Conómica.s de cuté -e da situação dos 
runc!onários C:aqcêie Departamento. 

O Sr. G?lrgel do Amaral - V. Ex
celência oeseja nditar a-lgumas pala
vras ao t.mcto destacado rla emenda? 

O Sr . E'Uzcbio da Rocha - Quais as 
qne dr.seja des~n~ar? · 

O SR.. CREPORI FRANCO - Fi
cou suprimido o r~.sta-nte da em~ndn 
em que dizia: 

·· Aplicando-lhes, respectivamen
. te, no que coubeT e não lhes pre
judicar. os 1ispoGitlvos referenta3 
aos func1or.ários púbticvs civis on 
União. e a o~. eK~ranumerários. c()n· 
trata-dos e · diaristas do Serviço 
Público Federal e ao pessoal 
eventual ~)ara· obras da União'·· . 

o. o~tro desttlque é sôbre o parágra
fo uru<'.o: na CC'nformidade do pará
grafo 4.0 , c!o arti6o 2.0 do decreto nt
mero 17 .401, de 20 de deumbro de 
1944. 

ltsse decreto r.rovê o aproveitamento 
c!os !unclo41é.riOE.. que perceberão os 
rnesmo.s vencim~ntos que tinham r.o 
Departart1ento Nacional ::io Ca:fé. 

O Sr. José Ro111ero - Desejaria es
clarecer o s egutnt.e : a comissão parla
r.lentar, designada para estudar a sl
tua·cá.o dos funcionários do D . N . c .. 
foi à presença do Sr. Ministro d~ Fa
<1 0n~a. te~1do S . E:~. a declarado que n 
Pubmento re.s,>'v•:riq o 1:\S!l.Unto Che
~ou R hvr:l de a Assembléia o rc
rol1:er. 

O SR. C?.:EPO!U FRANCO 
Pe:·tf'it~me!1~e . 

O. SR. PRE'3 :i:DENTE - Aten<;ãr. ! 
E::tl. fine o o •cmpo d) orador . 

O STI. . CR.F.POR! PRP.NCO 
Ccuda írei já, Sl . Pr~idente . 

.. . Julgo, ;:-ort anr.o, &:r de inteira jus
~:,: a .o gu_:: p r etend•· com relação aos 
1un~wnnr1os ~'i De;Jartamc:antc Na
cional do Cat'f., r.s quais sempre rorsm 
e lo~iatia~ ncs relatórios anuais dos 
r:r~.:identes dessa auturquta, do que' po. 
Cit:t de.r t.~stem,mho o Sr . Deputadv 
Seu~ a p~'):.; tn. nés::~ tempo à frente do 
Ml;usténo cta F.Jzenda a que estava 
~ubordinnco aqtt~le Departamento. 

Faço, pois , um apél<l aos nobres Re
presenta-ntes ... 
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O Sr. José R.ümcro -- V. E:<." po
de fazer o apêlo em nome cl.o Míu:stn1 
Gastão Vidigal. 

O SR. CREPOP.I FRANCO 
para que aprovem o dN~taque fJút mim 
requerido. < Mu.ito bem; muito bem> . 

O SR . PRESIDEN'fE. - AnU:s de 
sub:net<'r a votos a ~menc .. t.. do :3t
nho.r Deputado Crepori Franco, dcv(J 
prevenir à ilustre A.<-..sewbl~ia que exl-,
te a rf::soeito ~mencta !)u).)ressiva ':lo 
Sr. Sn~3{lor F~rreira de Sousa. ~-. 
qual . de acôrdo com o Regimento. tem 
prefnência n:! r,•or.nç~.o. ~-ssim red:g:
dn: 

Requeiro dt:st~c:ue pr::t re)eir;ão do 
artigo 31. 

Em 7 -IX-413 . - Ferrt.ir~! li t: Sol: sr.L 

O SR . NEREU RAMOS <Pe!c or
dem) -- Sr. Presidente, declaro. a V. 
Ex.a, ful::lndo elY· nome ela Comis:;ão, 
que vot0 pela supre~sáe do dispo!;i':.ivo 
porque u assunto dt:ve ser deixado à 
legislação or1bir!a. (Mttlto bem . 
Palmat) . 

O SR. CREPORI FRANCO (Pela 
orJem) - Sr . Pres:.den1:.e, a mim me 
pare(!e que não mais podem(l.s a.prec!aT 
emenda supt·essiva cio iex-tiJ ; a plen:i
rio já. resol'Ven que não have11a des
ta.(!ue nêste sentido. 

O S~. PRESIDENTE - i:-erdão: há 
destacJue do Sr. Re·presenrta.n.te Ferre:
ra de Sousa, referente i ~m.·m~b ~u
pressiva. que, :.::gi:rJentalmenre. tem 
pre!erênda. e que submetérfi à vo
tação. 

O SR. WELLI~GTON BRAN'DAO 
(Pela ordem> - Sr. President~. Mixo 
de tomar par~ na vM:açã.o r.o · Pêl'ten
cer pessoa de m t.nha f e..mílla ao qua
dxo do Departamento Na.ciooal do 
Ca.té . 

O SR. PR:ESIDEN'l'E - Os senho
res, que aprovam a emenda su!)t'ess1-
va do Sr. Refl)!"esent.ante Ferreira de 
Sousa queiram levantar-se. (Pau.sa . .l 

Está. a'Provada. 

(Os Srs. Osvaldo Linw.. e Ju
' a.ndir Pires requerem vert/icc.ção 
da votação.) 

O SR . PRESIDENTE - Vai se p.:-o
cooer à verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Votaram 
pela sUJpressao do art. 31 das D1spo
siç6es Transitórias 103 Srs . Repr~er.
tanteG contra 75. 

E~tá ~:.1!):-!mid-:> o artigo, ficaJ'ldo pre
} t;dic?.<lo o destaque requerido pelo Sr. 
c~·(~por! Fran<:o. 

Vo-u ~·ubm.et.er a votação o desta.qt:r
rcquer!do çeloQ Sr. N~reu Ram-cs. para 
Mll).re~ são do art. 38, nos seg ulntes 
têrmos: 

P.. ::qut·iro destaqt!e do a.rt . 28 e .seu 
~ p::~Y~ .ser (:!imina.do porqué c. :.USUl)
t(' pode ser resolvido em legls!açã.o or
ct:nA.r~a. - Nercu Ramos. 

O SR. NEREU RAMOS ·- Sr. P!·e
S.:dente, requeri o destaque dê':itê d.is
pCJs1t!vo, porque o a.:;sunto pede ser 
me~;:.Jr recilllado na leg!sl.açào cm:l.in9.
:"ia. não havendo :notivo para inclui
lo :1:1·5 D!.spos!~ó~s Trans1tó.ri~. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pres!
d'fnrte, meu pensamento co~ide cc.m 
o que aca.ba. d·e ser exposto pelo nc
t.!'e S<:n.ador Sr. 1-Yereu R.arn<lS. 

O S.R. P~-:5jD'2NTE - vou sub
mtte!" a votos o destaq•.1e ~u:prcssivo 
d ~ 3·~· t. 28 cbs Disposições T:-a.."lsitória~ . 

Os Senl1ores, que aprovam o deSt~-
que para t1. supxessão <iês~e a.:rt:go, 
queira.:."ll le-vantar-se. ( Pa~a . ., 

Está aprovado o destaque e S'U!prl
mi·d~ o art!go . 

O SR . TOLEDO PUA ( •) (Pela 
ordem> -· Declaro, Sr. ~tdente, 
que me abst.i1:e Cle vobr porque, exi
lado em 1932 e 193& pela d;tadura Var
f.!'RS, estaria visivelmente incltúdo en
.t.!·e cs pcssiveh benefidá.rlos do diS'p<)
si:t.ivo que acaba de ser a.p-reciado peLa 
Casa . 1: "Claro mais, que apesar d~s 
pesares, n:uta devo ao fisc:>. (Muito 
be11Z .• ) 

O SR. PRESID:.....li"N'l'E Temos, 
ainda. o dests.que do Sr. Ferreira de 
Sousa ao art . 39, B.lisim rcdlgtdo: 

Reque!:-o destaque para rejeição do 
~rtigo 39. 

Sala das Sessões, em 7 de setemoro 
de 1946. - Ferreira de Soma. 

O S'R. .TOA O BOTEL...TfO C •) -
(Pela ordem> - Sr. Presidente, tenho 
emenda supressiva da expressão ~·re
ciprocamente". E' sabido que os 1n
dios. quando ainda na civilização, não 
são passiveis de crime. O pensamen
tc da Grande Comissão. segundo ouvi 
do seu Presidente. <. nobre &:nador 
Nereu Rs.mos e ~o Relator Geral, ·o 
ilustre Deputado Sr. Costa Neto, é 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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no s-entido ele .supr imir toà.o o artigo. 
.Ness:ts c:ondiçõt•s, 1ão tenhc motivo 
pa.r a c!efendf:r ~\ .-up~·b~ic da palavra 
"r!!cipror.?.mente' ' . Se ;;. Comissão 
julga que a lei orc>n~l"iJ pode regular 
a matéri2, re·tiro ú PE!ci1do de:: áesta
que . t Mullo bem: muito b!m. Palmas> 

O Sft. PRESIDENTE - De acOrdo 
com o p~ciicio do s :·. João B<ltelho é 
retirado o scgui!lt€:: 

Requeremos desta<{Ue cia expresssão 
"e reciprocauz.ente'' do art. 3'9 das Dis
posições Tran$1tó:1as, para o e!e1to de 
su?rimi-la. 

Sala d~s Sessões, em 7 de sewmbro 
de 1946. - João Boi..clho. - Alvaro 
Adolfo. - Lameira Bittencourt. 

O SR. CARLOS MARIGliELA -
(Pela cmtem> - Sr Pre~idente, tenho 
destaque pedindo a supressão da pa
lavra .. !"ectprocamente'' . ~sejaril'. 
~r se ficará prejudicado. com a vo .. 
taçã.o que se va1 proceder. 

.o destaque diz: 
Requeremos dt>staque pare. a pal,a... 

vra ,. reciprocamente" dO art. 39 das 
Disposições Transitórias a fim de su
primi-la. 

Sala das Sessões, 7 de setembro 
de 1946. - Carlos Prestes. 

O SR. PRESIDENTE Se !ôr 
aprovada a supréSsão "do artigo, evi
den·temente, o destaque de V. Ex."" 
!iea.rá. prejudicado. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Nesse caso. Sr. rtesidente, peço pre-
1erência para o n<>sso destaque. 

O SR. PRESIDEN1'E - O de.c:ta
que do Sr. F'erretra de S<>uss., que 
tnanda suprimir todo o artigo 38. 
tem preferência regimental. Vou sub
metê-lo a votos. 

Os Senhores, qúe o aprovam, quei
ram levantar-se. {Pausa.) 

Está aprovado. 

Submeto à Casa o destaque do no
bre representante Sr. Atali\>a. Noguei
ra, suprimindo o art . 42, nos seguinte 
têrmos : 

. Requeremos destaque do art!go 42 
do projeto do Ato das Olsposições 
Transitórias, a fim de ~r rejclttuio 
pelo plenário. 

Sala . das Sessões, 5 de setembro de 
1946. - -4.taltba Nogueira.. 

O Si;·,. ATALI:3A i i (JOUEIH.A 1 '· > 
U·..,.:.:.nc é ru..·an;zn it ,·u a vc:tLLÇciM ·- ~e
nho::: Fn.:~idc11~ t:. :) f·mt:nda Qlh: ofP.
l·:::ci Pl"l•!~ rie ü :.:; ~p!·t: . .; :,~o do ~tr l. 42 
cto Aw das D1.':ij)(;Siç0es Consi.it ll('io
r.ni~ '!'ran$itórlo.~ . 

O Sr. .lurt.:.ml i r Pác ~ - V . ~·x . ~~. 
pe<l(! a n ·ür.:.á:.J. l:u rn<: ltlOr :lrti[{O . 

O ~~1-~ . A'!'ALIBA NOGUEIRA 
Elab-:}ra mos um~ (;onstituíçác 1·i:;~da, 
i.qr. to ~ss :m ~t:e foi est.abel~ido pro
cesso ma1s ou menos moroso pú.l'a Sf:r 
re\tlstn ou emendada. Não cvmpre
endo que depots desse trabalh<>. enca
minharemos a votação para o artlgn 
42, que r~za: 

•·Quatro anos, no mixlmo. de
pois ele promulgada, será ct Cons
tituição rev~ta pelo Congre-sso 
Naclonal, que, para. ês&e etetto. 

. nomeará uma. Coml.684.o Especial." 

Ora, Sr. Prel.ildente, não v~Jo ab
solutamente lógica em votarmos, no 
lugtU" devióo, a establllclade, tanto 
ctt:antl.> possiveJ, da obra hu.muna., e 
agora e$tabclecermos a plena tnstabt
liàad~ dOS dlreitos, através de precP.i
to, por s!nu.l pêsshnamente rc.-dieirlo, 
em que se diz que a COnstituição há. 
de ser revista, obrigatoriamente. s.n
tes de decorrido um quatriênio de vi
gência . Não compreendo por que o 
legislador. depois de estal!ac!.o como 
está. estabeleçn êle próprio, na texto 
dos D1spos1çóes, a instabilidade de sua 
obra. 

Sr. llresidente. as Constituições ~f\ o 
flexíveis ou não. Se Sã(J rigldas. se
jamos !iéis a essa rlgidG:?:, em~ra não 
absoluta, porque lsso e lmpjss{vel. 
O legislac.lor, tntretanto d&. ~\ plJr pro
va de si quando não tem visão suft~ 
ciente para atingir sequer um qua
tr1ên1o. 

O Sr . Campos Vergal· -· Na época 
c\e evolução a.ceie1·ad~ em que vtve• 
mos, não podemos ter constttuic,:ã.o pa
ra dois, quanto mais para quatro 
anos. 

O SR. AT AL!BA NOG UEIHA 
Neste caso, não devemos ter le' ccns
titucional algUIJU\. V. Ex.", com isto, 
está estabelecendo a paridade, a. 
absoluta analogia entre a let ordi-
nt\112. e a constitucional \Não Cf.P«>ía
dos>. 

O Sr. Dauiel Faraco - O a.rtigo, 
um..q, vê2 aprovado, vai t~r a segutnt~ 

· <•) Não foi revisto ~lo orador. 
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significação: o Bra5il não tcri sua 
Ccn5tltLti<:tio antes de quatro anos . 
t .41JOiado:;' • 

O SR. A1'ALIBA NOGUEIRA -
Muito bem ! E3tamGs dlla tando a obr••
consUlucionnl para. tlaqui u. quatr~) 
a nos. cc::no b2rn aparteou o noLre de
putado . 

O Sr. Daniel Farn.c(l - Nenhum di
relto, nenhuma garantia c.':iL\ ró.. as 
seg-urada uté então . 

O SR.. ATALIBA NOGUEIRA -
Sõment!! os Inimigos da Constituição 
que já está. votada e qu~sc ctefluitiv!l
mentJ redigid~:t aprovarão ésse dl5po
sitivo. 

O Sr. Aloisio de Carvalho -- O le
gislador não terá querido dizer, ai ... n0 
mfnimo"? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA - O 
legislador di% "quatro anos, no má
ximo, depois dE; promulgada. ~ri a 
Constttuiç9.o revista pelo Congress•.) 
NacionaL'' 

Quer dizer que antes de compt-Qtar 
quat::o ancs de vigência deve estar re
vista a Constituição ! 

O Sr. Paulo Sarasate - ~ um ab
surdo, c não sei como votarmos arti
go dessa natureza. Estou inteiramente 
com V. Ex.11 •romar obrigatória a rt:
visão de wna Constituição qu~ se aca
ba de fazer é decretar a falência des
sa. própria Constituição. Digo mRis : 
quand.:> vote.n:()s o art . 212, medi:u~
te emenda do Sr. Gustavo Capanema. 
permitimos a reforma imediata da 
Constituição . O que não devemcs fa
zer. porém. é tornar obrigatória es.;;a 
re!orma . 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Exatamente . A matéria ~á está pre
vista, inclusive para aquêles que pos
sam desejar a melhoria da Consti
tuiçá(l , 

O Sr . Brochado da RochCt -- Ainda 
vamos incidir em outro erro . E que 
a. re·;isâo constitucional, se levada ~ 
e!e1to nos próXimos quatro an06, será 
realizada pelos mesmos membros desta 
Assembléi9.. Seria interessante que a 
revts!o tõsse feita por novos cor.sti-· 
tuintes, novos valores, com novos pon
tos de vista . 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
, Os meus nobres colegas nã.o atenta

ram para o brilhante argumento do 
Uustre deputado pelo Rio Grande do 
Sul. Não se compreende que n6s mes-

ruo:; faç~·r.i ~~ i:-.. .;a r c ·: !:,a.(J; ela, (i•.:v··rh 
.ser reali.zil.r.i~l. :;•;r llll!3. n,,...,a As~etlt
b!éia . 

O Sr . D olur ele' A tu!mdc -·- Qnrm 
i!lc!tüu ai Ê'~f;E" artit~CJ '? 

O SR. ATALIB \ N OGUI::Ir: A · -
:is-r.üt':.): o qu~ pc:~.~·o di~~~r é qut.· sou c) 

:lli:..Gr àa El'llt.:nd a p l'I'J!)D!ltj() a :-itll:t rc~
jel<;áO . 

O Sr. .-~ 'Jt:! 71do F on tes --.. 'l\:r.h:l 
tlm'bem t:m tequer imcnto de d<.:st il
q ue para s upre:;sãn dêss e Ftrtigo . 

O SR . ATALIBA NOGUEIR/\ - -· 
O=>rig!\.rifJ pelo depoimento de V . Ex.a 
que é a favor àa tese que sustento . 

As Constitniçõ~s rigidas criam abis
mos incomensuráveis, insondável:; en
tre o direito vivo e a letra mona a~ 
lei. Mas sbmente filio a idéia consa
grada neste artigo à. de.quêles que que
rem para suas causas pessoais encon
trar logo um artigo ue lei determinan
do. Não é possfvel que dtsconheçamo!: 
o trabalho d:1 jurLc;prudênc1a. A pró
pria jur1sprudência corutttucional 
através da mteligência dos juizes e àc 
portento da ciência jurfdtca, t·az êsse 
milagre que é a evolução dentro do 
pró~rio têxto da lel. Não é p:-eciso, mu:
ta vez mod.itic~r esse texto, porque a 
i:1teligência humana pode perfe!ta
laente penecrar nes::;e te:,w. por meio 
da interpretação e dar-lhe novo senti
do, casando n \'ida com a letra mort:1 
da 1~i. (J}fuilo bem . > 

O Sr. João Mendes - - V. Fx.11 ob
serve que CJ ciisposH1vo diz impera ti
vamente: .. será a Constituição re
vista". N-ão é tacultati vo . 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
E' absolutamente impe-ra ttvo. 

O Sr. João Mendes - Esta .. lesma 
Câmara terá de reve: a Const!tuiçã.o 
o que é absurdo. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sem dúvida slguma. 

Quero, porém. Senhores ba:-ca:·-mt
no argumer.t<> mais !ort~ 

O Sr. Galeno Para?thoe - E' mt-
dida salutar a revisão ?t-r iódica ~:t 
Constttuiçã.o. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Aqui não se !ula em revisão peri6d.1ca, 
mas se e.staboele~ um imperativo, ao 
QUal me l'eportei lendo o artigo. 

Meus Senhores. o que devemos la
zer. se amanhA se desenhar um qua
dro negro e tét.rico c a Const1tu1cão 
tiv·er de ser alterada . é r~orrer ao 
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próprio texto da Carta. Nas Di~ posi
ções Gerais esta perfe!tamente disci
;>linedn. a rer!:du on emenda da COns
tituição. Vamos. ponanto. e a vereda r 
PO!" aí. 

Asslm. tel'mino, esperand,:) QUe n. 
Casa. rejeite o artif;o. <Muito bem ; 
muito bem. Palmas.> 

O SP.. . PRESIDENTE - O: SC!'lhn
res que aprovam o destaque requtrido 
pelo Hu~tre Rspresentante. Sr. Atali
ba Nogueira. queirrtm. ::evantar-se. 
J..Pau~a. i 

E.stã aprovado. (Palmas.) 

Em ccnseqUf>nc!a. (:eixo de submet~ê:· 
à Casa os ~ep;uintc·s destnques. por 
serem da mesm:1 natu:-eza. isto é. su
pressivos cio m\:.'~mo artigo ~2: 

Requeiro dest3que a V. Ex.tL p~rn. 
o art. 42 do c~p:tulc ~as ''DisposiçõEs 
TransitGria;,:" o qual reputo que deve 
ser zuprimitlo. ater:.t.os motivos de or
dem pat!·lótica, junct:-ca e moral. 

Sala das St"·s.:;érs. 7 de se~embro de 
1946. - Medeiros Neto. 

Reque!ro ctestaq11e ão ar:.igo 42. 
a fim áe que se ctetermil1e a sua eli
minação do t exto àD Ato <.Ia.;; D!sposl
çóes Constitucionais Transitórias. 

Sala das Sessões. e-m 7 de setembro 
de 1946. - Ama1~ào F011tes. 

Requeremos destaque para o artigo 
42 das Disposiçõ<>s Transitória~ a fim 
de suprimi-lo. 

Sala das Sessões. 7 de setembro de 
1946. - Carlos Prestes. 

O SR. PRESIDENTE - Passemos 
ao destaque solicitado pelo nobre Re
presentante Sr. Daniel Fara.co quanto 
ao art. 154 do texto revisto. as.'iim 
conce-bido: 

N.(l 3.322 

Aditií.la 

Ao artigo 164 - ~ 14.0 

Acrescente-se: 
••salvo o caso de necessidade pú

blica'•. 
Sala das Sessões. 24 de .1unho ele 

194.6. - Daniel Fa,.aco. 
O SR. DAN1h"!L F ARA CO c •) 

Sr. Pr&i.id·ente. o destaque ora em \'O
tação :m, por decisão do Presidente 

(•) Não foi revist<l pelo Or.J.dor. 

(<e.:ivo d.:t. CaFl , adL1 do para as Dis
posiçõc·.:; Tra nsi tó:· ias . 

Cem todo o aca.!.!'.m ento que devo 
no ET. ;>;·.esidf.r.t.-e-, nun-.;-a t)Ufle con
r.or.cia ;- com .st··m:-lha at-e t!'-ansferên
r:.; ch e•r.'1end3. pu :t .. s Di~.posiçõe~ 
T:an:;itór!J.s, ~:-c-cn.~. evide.nte::nente. 
~' tra w. (~~ t. n~~·nàa ~o t~xto defini
ti \"0. 

O Sr. Alcisío de can;alho - 1!: 
tmla man-~i:~ c!~Lcad.'l. de matar a 
emenda. 

O Sr\.. DANI.SL }\~RAOO -- Não 
entlo r.es~a .:t .r;l'N:iaçfü . 

Po~.s p3.lav::1~ o:.st~rao para es
c !:t rece: o plf~:~án o ~,b-!.:~r.: a necessida
de de s-é:r a p:·.:.·v:l-:l•i. :\ e ~nend:-~ . . 

Diz o art . rc.: : 
''A n~~·tg;lç f.o de ~bot.:-lg\!m pa

ra t.r-.-msportr.: de me:-ca·do!'ias é 
priva-tiva dos n:1vios nacionais''. 

T!·at...: ·.~€ de p:-!:'ceito sábio e muito 
s1!ur.ar, Ql..1.c vi.::t c:-i:l ~· e manter uma 
ç_:ande frota a~c.lonal, c~pa?. de trans
,~orta:· tôd..as as .nerc:'l.do!'ias dre pôrto 
a pàrto jo ps.is. 1:::', por out.rr lado, 
prec-eito dgido, tnxrttivo. pois n2.o ad
mite exceções. 

Que ~-e pr-et~nde <'Om o dispositivo? 
Pred..samente beneficir!.r o povo brasi
leiro. Qt<e suc•(!dr.·ria, !~orém, se em d-e
terminada o.:aE.ião. a !rota nacioxwl 
fõsse insuric!en~ p3 rt~. êsse transpor
te? A hipot.ese n5.o é absurda, porque 
oco:-re ain.da. hoj-e, ainda em nossos 
dias. <Muito bem ) . Vemos, por exem
pl<>. que o R.io cE- Janeiro está. sem 
carne e pod-eria abastecer-se de car
ne vuce no Rio Grande do Sul. Ná<> 
o faz, entretanto, pcrque não possud
mos navios !ri.gorfficos a.proprisdos a 
êsse tr8111Spo.rte . 

Promulgada a constituição, e ' se 
surgi!' a p~sibilidade de aproveitar
r..los ~'\ vios argentinos .ingleses ou ou
tros no tran~})orre d~ carne verde do 
Rio Grande .Pna'a a Capital da Re
púoplica, esta.riamo~ diante de um C.Ue
ma: de.srcspei·t.ar a Constituição ou 

· cieixar o Rio de Jan-eiro sem carne. 
~den.tementa, Srs. Constituinte~. 

o J>receito nâo pocle ~r mantido com 
t!i manha rigid-ez . 

O Sr. Per'! ira da Silva. - A tese 
de v·. Ex.u. é ob.1et1va e reflete a. nos
sa realido.d~. No Amo.zonas, e&tamos 
passando fom-e, porque c.;; navios na
cionais sõm~nte ali .chegam um.s vez 
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por, mês ou de dois em dois meses. 
Além disso, alega-se que as compa-
nhias nacion~is não podrem mandar 
na vi-os até Manaus, porque a linha é 
deficitária.. Não é JJOSSível a perma
nência de tal estado de co!.sas, que 
prejudica enorrm\!mente as popula
ções di) nOO'~. <Mujtc:. bem) • 

O SR. DANIEL PARADO- Agra
deço o apoio valioso que V. E.x.11 traz 
às minhas palavras. 

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex. a 
permilte um aparte? Há emenda redi
gida nos seguintes têr.mos: "A na V<;· 
gação de cabota.gem é perferenciaJ.
m~nte feita por navios nacionais e, 
supl-etivamente, por navioo estrangei
ros, m.edlant2 autorização prévia do 
Poder Ec.onêrmico". O qu.e \ . Ex." 
p1eiteia, pois, ~ da mais a~t:l. justiça, 
visto que construltemente remessas de 
mercadmia.s vindas do estra.ngeiro 
são reode$pachadas por 11avios naclo
n:Us. 

O SR. DANIEL Ii'ARAOO - Veja
se o absurdo a. que lava aplicação rl
gida. de uan prece i to salutar. 

O Sr. Costa Neto - Qual o núane
ro da emer>Joa a que se retere o no
bre orador? 

O SR. DANIEL FARACO - ~ a. 
emenda. n.0 3. 322, m2.nds.d-o aaes
~entar ao tex.to o.s expre~ "salvo 
c~o d-e neoes:sidade p-ú:bl!ca". 

Evtd.entemen·te, o Con~esso, em lei 
especial, re.gula,ment.ará o pre~ito e 
dará a compe'".kncia para declu.ar a. 
neoessida.de pú·bli~'l ao Presidelll1/e ou, 
então, s.e res.ervaró.. essa coml)etêncla. 
e o !ará. <:llll lei especial. 

Penso não ser nec~sário pel1X1Sne ... 
cer par m!üs terrl.po na. tr!.bwla, para. 
ju<Stifi-car n emc.nda., paxa a. qual peço 
o voto do pl.enirio. <Mutto bem; mui
to bem. Palmas) . 

O SR. OOSTA NETO (,.) - Sr. 
Presideme, o a..rt 154 da Constitui
ção já. aprovado diz que a no.veg•l.ção 
de cs.botag-Em ;>ara transporte de 
'meres.doda.s é privativa dos na'Vios 
nacionais. 

A emenda. do Sr. Deputa.clo Daniel 
Pa.raco acref.~enta e,o texto, apenas; 
n.s pa.lwas "sa.lv<l caso de necessi
de:d·e pública". 

A Comissão emá de p.l.ealo a.cOrdo 
com a emenda. aditiva. (.3!uito bem. 
Palmas.> ' 

<•) Nã<l foi revisto pelo orador. 

O SR.. PR'ESIDEN7E - Em vota
ção a. em·e-nda de autoria do nobre 
Representante, Sr . Dantel Fa.raco, 
n." 3.322. 

Os Senhores, que a ~provam, quei
ram leva.nt~r-se. <Pausa.) 

Es"vá aprovada . 
O SR. SOARES FILHO <•> <Pe

la ordem> - •Sr . Presidente, ha:vendo 
auscult.a,cio a opimão de mu1tos ele
mento.s da As~e,mbléia e lfdeTes d.e 
partidos, requeiro a V. Ex. a consi
d-ere inexiste·nte a convocação de res
são para às 9 horas de amanhã rea
lizanão npen.as dl.!2.s scs.:C>f>..s . <Mui to 
bem.) 

O SR. OOSTA NETO CPela or
dem) - S:r . Presidtmte estamos de 
?leno acôrd-o em que não hs.j.a ses
são pela manhã . <Muito bem. Pal
mtuJ.) 

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

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que me abstive de votar o 
d'f.Staqu-e re-lativo ao art. 28 do Alto 
das Dispcsições Corutitucior.ads_ ~ 
visórias pol"\.J'Ue f.x~::c!.a a.s !unçoes ue 
professor nesta capital, e em 1938, 
tendo sido nomeado para outro car
go, fui, por fôrça do Decreto-lei nú
me:o 24, de 1 'l-f novembro de 1937, 
cbriga.do a de1xa.r aquelas funções. 

Sala das Sessões. 10 de setembro 
d·e 1946. - Amando Fontes. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei contra o artigo 19 das Dis
posições Transitórias que pretende 
adiar a. vigência do inciso I do ar
tigo 96 da Constituição Federal pR.r.:~. 
depois de promulgadas as Constitui
ções Estaduais, a firn de que, até lá., 
não prevaleça a proibição pa.ra os 
Juizes elo exerciclo de outras funções 
públicas. 

Votei assim. antes de mais, porque 
entendo que a vigência dos disposi
tivos da Constituição Federal, por nos 
votada e nncicsamente esperada p?.la 
N~çfio, não deve ser adiada a !'•ão 
ser em ca.sos de exeepcional1~1ma 
gravidade que não cCtmporte outr::a. 
solução . 

No ca.so, porém, a promulgação dn.s 
Constituições Estaduais em nada po
derá alterar o disposto na. Constitn~-

( •) Nã.o !ol revisto pelo orador. 
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çã::> Federal - de modo que o adl.a.
mento refletiria. ato de sim'Ples ca
pricho ou favoritismo, inconvenien
te, antes de mais, aos próprios !a
v orcei dos. 

O Juiz deve ser só e exclusiva
mente JuiZ, ressalvada, apenas, a pcv.;
sib111dade do exercício do Magistér!O. 
Como está na Canstitul~ão. Do exer
cfclo de outras funções ,principal
mente da natureza administrativa ou 
poUtica, o que êle menos pode tra
zer é a lembrança dos choques c at~i
tos, altamente prejudiciais À sereni
da.de- da judicatura, quando reentrar 
no exercício de sua verdadeira mis
são. 

N&.o nego que tenhamos tido bons 
Juizes, que não se desmandaram, no 
exercício de funções administrativas, 
no período imediatamente posterior 
a 29 de outubro. Os Desembugs.do
res Andrade Teixeira e Ade.liclo No
gueira, por exemplo, em mlnha ter
ra, na Bahia, foram autor1dade3 às 
quais eu não negaria o reconhccl
mento de tais virtudes. A verdade, 
porém, manda confessar que não fo~. 
em geral, provdtosa aos bons crédi
tos da MagisLratura a sua passageM 
pela. direÇão polítlco-admlnistratlva 
do Pais. Ela perdeu mais do que lu
crou, porque perdeu a sua inta:lgi
b11idade, indispensável ao cumpri
mento do seu altíssimo mister nacio
nal. No seu próprio interêsse, pois, 
já. que tôdas as gara.nttas lhe estão 
.asseguradas no têxto constitucional, 
porque não deixar que entre logo em 
vigõr a prolb!ç!io contida no 1nc.iso 
I do a.r,tgo 96? 

Juf?-es b:tegros, Juizes serenos, J l.li
zes sem paixão, sem ódios, sem tn
te:êsse nem atritos, Juizes sômente 
preocupados com a. Justiça, Juizes à 
moda · dos Plza e Almelãa, para ta
lar dos mortos, ou dos Pires e Al
bUQUerque para citar dentre os vl
VOIS um que a todos os bons Juizes 
.stmbollza. - iSso é o que o Brasil 
quer nn interêsse da Pátria. e ?ara .. 
o bem da Magistratura Nacional. 

Defendi e lute! pela supressão do 
famoso art. 19 por oon&ider.ar um 
crime se alterar o preceito constltu
clonal antes mesmo de ser promul
gada a Con.stttuiçA.o .?ede.r.al. Conces
são trSllSitória para favorecer a dois 
membros da. magistratura que ooup'.im 
cargos P<>llticos. Devo mesmo acen
tuar que o Jutz que exercer ca.rgo 
politico no meu Estado é um Juiz 

integro cujo nome sempre lembrei 
para com inteira. justiça ser Desem
bargador. Não se trata, portanto, de 
pessoas, mas de al11.<n' d.OS princlploo 
constitucionais . 

Sala das Sessões, lO de setembro 
d... 1946. - Negretros Falcão - Pu-
blique-se. ' 

O SR. PRESIDENTE - De acõrdo 
CCIIl a. ma.nif estação da Comissão 
Coi"..stitucional, declaro que a próxi
ma sessão se e!etuaré., ama.nh~ às 11 
horas; e, em face do adiantado da 
hora, vou encerrar os trabalhos, de
signando para Ordem. do Dia: 

Continuação da votação do projeto 
da Constituição. 

Deixa.ra.m ric comparecer 67 Se
nhores Representante: 

Partido SOCial Democrático 

Amazonas; 
Leopoldo Peres. 
Cosme Ferreira. 

Maranhão: 
Odilon Soares. 

Oea.rã; 

Frota Gentil. 
Pernambuco: 

Novais Filho. 
Oscar Carneiro . 
Ferreira Limo. 
Barbosa Lima. 
Pessoa. Guerra. 

Alagoas: 
Medeiros Neto. 
Afonso de Carvalho. 

Ba.h1e.: 
Lauro de Freltas. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia.. 

Rlo de Janeiro: 
GetúUo Moura. 

Minas Gerais: 
Levtncto Coelho. 
Melo Viana. 
Augusto Viegss. 
Mllton Pratcs. 
AUredo Sá. 



São Paulo: 
Go!redo Teles. 
Antônio Fellciano. 
César Costa. 
José Armando. 
Horácio Later. 

Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Aramis Ataide. 

Santa Catarina: 
Otacflio Costa. 

Rio Grande do Sul: 

Getúlio Vargas. 
Teodomiro Fonseca. 
Antero Leivas. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Nicoláu Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 

União Democrática Nacbnal 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 

Pia ui: 
Antônio Corrêa . 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceara: 

Fernandes Távora . 
Beni. Carvalho. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 

Parafba : 

Ada!berto Ribeiro. 
::f\eTnando N obrega. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcânti. 
Gilberto Freire . 

Sergipe: 
Valter Franco. 

Minas Gerais: 
!!agaLhães Pinto. 
Milton Campos. 
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São Paulo: 
Aure~lano Leite. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 

Santa Catarina: 
Ta vares d 'Amaral. 

Partido Trabalhista Brc.sH.eiro 

Amazonas: 
Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 
Sega das Viana. 
Baeta Neves. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata.. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Guaraci Silveira. 
Pedroso Júnior. 

Partido Republicano 

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

Partido Social Progressista 

Pará: 
Deodoro de Mendonça. 

São Paulo: 
Campos Verga.l. 

Partido Democrata Crfstt!o 

Pernambuco: 
Arruda. Câmara: 

' Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Ra.ul Pila.. 

Levanta-se a sessão às 24 hc- ~ 
ras. 



170.a Sessão, em 11 de Setembro de 194õ 
Presidência elos Senho..-es !.!elo Viana, Presidente, e Berto Condé 2.0 Vtce

Presíàente 

As 14 h oras comp~erem os Se.nhoo-es 

Pa.rtião SoCial Democráttco 

Acre: 

Hugo Ca.rneiro. 
Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Pereira da Silva. 

Pará: 
Nél..~n Pa.rijós. 
João Botelho. 

Mara."l:l·J.ão: 
Clodomir Caroooo. 
V1tori:no Freire. 
Luis Ca.rva.lho. 

Piàut: 
Areia L2ão. 

Rio 04'3nde do Norte: 
Dloclecio Duarte. 
José Varela. · 

Pa:rafue.: 
Ja.ndu1 Carneiro ; 
Samuel Duz.rte . 

Penwnbuco: 
Osvaldo Lima. 
Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 

A.la.gcas: 
Me<1e1:rc.s Neto. 
La.u.ro Mo-ntenegro. 
J ooé lV".uaria. 

Bahia. 

Aloísio de castro. 
Fróis · ds. Mota.. 

Espfrito Santo: 
Eurtoo Ss.les. 
Ar1 Viana. 
Al-varo castelo. 

Distrlrto Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Ja:neLro: 
Alfredo Nev-es. 
Carlcs PinJto. 
Bastos Ta. vares. 

Minas Gerais: 
Lev1ndo Coelho. 
Melo Viana. 
Ben·edito Va!adaa-es. 
Rodrig ues Seabra. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita.. 
Israel Pinheiro. 
Jôã.o Henrique . 
Well1ngtoo Br&ndio. 
José Alkm1m. 
Olinto Fo!'.seca . 
Mílt on Pra.tes. 

São Pa,ulo: 

Go!red.o Tel~. 
Nov:ell Júnior. 
César Costa.. 
Costa N eli<>. 
Silvio de Campos. 
José Aimando . 
Horácio La.fer. 

· Ata...liba Nogueira. 
Sampaio V!Jdal. 
Mves Pahnn.. 
Honório M<m.tei:ro. 
Machado Coelho . 
Batis~ a Pereira . 

Goiás: 
Pfd.To Ludovk:o. 
Dario Cs.rdoso. 

Pa:a.ná: 
Gomi Júnior. 

Santa Ca.ta.rlna: 
o~ruo Costa. 
Ha:ns Jord&n. 

, 



Rio Grande do Sul: 

M·a.nuel Duarte. 
So'.ltSa Costa.. 
Nioolau Vel"Q.'Ueiro . 

União Dem.ocrática Nacional 

.Anl.azonas: 

Severiano Nunes. 
Parâ: 

Epilogo Campos. 

Piauí: 
Ma.ti.as Olltn't)io. 
J o.sé Cândido . 

Oeará: 

Plínio Pom'Oeu. 
Beni Ca.rválho. 
Ferr.~andes Teles. 
Leão Sam·pa1o. 
Edgar de hrruda. 

Rio Grande do Norte: 

J ooé A'l.llg'UStO. 
.t'.J.uisio Alves . 

Puaíba: 

Vergnia-ud W a.nderley. 
Argemiro F'igueiredo. 
João Agripino. 
PIL"l!i-o Lemo.s. 
Erna:ni Sa.trro. 
Fernando Noorega. 

Bahia.: 

Aloisio de Carvs.J!ho. 
J•u:racl Magalhães. 
Manuel Nava.is. 

Rio de Ja.neLro: 

Soa.res FHiho. 

Mi.n:a5 Gel'a.is: 
José BonYá.e!o. 
Gabriel Passos 

São Paulo: 

Pllnio Brurreto. 
Toled.o Piza.. 
Au:reliooo Lef.te. 

Mato Grosso: 

1 
Vespasi&no Ma.rtlns. 

~artido Trabalhista Brasileiro. 
Ama.zonas: 

Leopoldo Ne'Ves. 
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Distrito Federal: 
Rui Almei'Cia. 
Ba.eta Neves. 
A:ntônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Minas GeraJs: 
Ezequiel Mendes . 

São P:w1o: 
Gua.racl Silveira. 
POO!roso Júnior. 
Bea-to COllld~. 

Partiõ.o Comunista elo Brasil 

Pernamoooo: 
Gregório Bezena. 

Bahia: 

Cz.rlos Marighcla. 

Distrlto Federal: 

Ca.rws Prestes. 
João Amazonas. 
Maurfcio Gra..bo~. 

Rio de Janeiro: 

Alcides Sa/bença. 

São PMllo: 

Osvaldo Pe.oh-ooo. 
Jorge Amado. 

Partido Repu.blfcano 

W.ua.ra.nhão: 

LIDo Machado. 

Minas Gerais: 

Felipe Balbi. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Parttdo Social Progressista 

Cea..."'á.: 
OlsJvo Ol.WeJra. 
Stênio Gomes. 

ruo Gra.Jlde do Norte: 
Caté Filho. 

São Paulo: 
Cam-pos Verga.l. 

Partido Democrata Crist4o 

. ' 
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Partido Libert44or 

Rio Gratnde do SUl: 
Raul P1l&. 

O SR. PRESIDENTE - Ac.ha,ndo
se pre.serr~s 1'15 Senhores Rerpre5en
tantes, declaro aberta a. sessão. 

Pa.ssa.-se à leitura da ata da. ses
são anterior. 

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0 

Secretário, servindo como 2 . 0 ). pro
cede à. leitura da ata. 

O SR. PRJES!DENTE - Em dis
cussão a ata. 

O SR. GUA'RACI SIJ .. VEIR.A- Se
nhor Presidente, peço a pRla.vra, sô

· 1n'e a ata.. 
O SR. PR.ESID~'""TE- Tem a pa

hlvra o nobre Representante. -
O SR. GUARAOI srLVElll.A (•) 

(Sôbre a ata> - Sr. Presidente, pedi 
a palavra. para referir-me ao discur
so que aqui pronunciei, publicado no 
Dtárto da Assembléia de ontem. Um 
dos jornais desta Csa>11Jal a.tirmou que 
eu viera à trlbuncl. para defeooe:r os 

· inter2sses do Sr. Representa:"lte Hugo 
Borghi. R.-eoord.<l aos ilustr~ colegas 
que, já em 1934, votei a proibição do 

· pron'UlliCia.men'to dos t.a1buna1s sõbre 
direitos lesados liurante o goremo 
transitório. 

No caso em aa>.rêço, procurei res
guardar c i.nterêsse rlaqueles que de
ram algodão em penhor de financia
mento e não pUderam pa.gtl.l" os juros, 
l'a.zâo pela qual o l)T'O('Iuto passou à 
prQI>riedade do Estado. 

Não se trata, portanto, dos inierês
ses daqueles que se acharvam em oon
cllções de manter em <Ua os jUTos pa!a 
vend-er depois o algodão como oem 
lhes paTecesse . Seria o caso do ilus
tre Re?l·esenoonte Sr. Hugo Borgru. 

Tudo isso não passa, conseguinr,~
mente, de êrro d.e wpreci·ação. Não 
d:efendt interesses inóividuai5, mas 
de tod'OIS Ia.vra.dores I>Obres que, en~e
gra.ndo algOtlão para f1nancta.m.ento, 
não se Viram em condições de aten
der ao pagamento dos juros . 

Vim à Tribuna, Sr. Prestd~nt.e, para 
me bater por wn principio eonstttu
eional. Tendo a Constituição asse
gurado o direito, a qualquer pessoa. 
leslllda., de submeter ao prontmcia.-

(•) Não to1 re'VlS'to pelo orador. 

mento da Justiç.a. sua. reclamação, não 
podemos pe-rmitir se consigne, nas 
Dl~postções Transitórias, que um ~ru
po de brasileiros seja privlldo deste 
direito, morm-ente quando cal se ve
ntlca pelo receio de que a justiça dê 
ganho de causa aquêles que, porven
tura, tenham sido espolia.doo. POde
mos, em disposições tran.sttória.~ mo
d.ifiear preceitos estabelecidos; pode
mos limitar dire-itos concedidos, mas 
não podemos contrariar i)•"Jndplos, 
porque prioo~pios são lnt.atl.giv.eis; ;1ão 
podem ser negociad<ls. 

Esta, Sr. PresidentR. a retificação 
Que desejo fazer sôbre o meu discurso 
aqui pronunciado . <Muito bem . ) 

O SR. BARRETO PINTO-·· Senhor 
Presidente, peço a palavra. sôbre a 
ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Represent.antc . 

O SR. BARRETO PINTO ("') ·
(Sobre a ata) - Sr. Pre-sidente. votei 
onte·m requerimento, publ!c<~do hoje. 
no Diário da Assembleia, · de a utor1a 
do meu eminente amigo e Represen
tante c3.rioca, Sr. Jur~nd.ir Pires, so
licitando seja inserto nos Anais da 
Casa um "'Oto de louvor aos jorna!istas 
c:-edenciooos junto à. Assembléia Cons
tituinte, pela sua. atuação. Nã.o podia 
ter sido votada homenagem ma~ jus· 
ta. 

Desde que se fêz citação aominal, 
Sr. Pres!donte, permii;c, .. me trazer el
guns nomes de jornal1sts.s não inc~ui
.Jos nessa citação, A. sabe:-: J. Etiéne 
Filho, do "Diário de Belo Scrizonte": 

· Otávio Dias Leite, da Interp:-ess, José 
P~heco, da Agência Naciunat; A.dal
berto Rocha, da Agência Argus; e, 
mais, os Srs. Curt Leonardo e Max 
Gokf, dE. R~dio Globo, assa grande 
emissora que, juntamente com a May
rink Ve1ga, têm prestado o.; mais re
levantes serviços às at!vida..des em que 
estamos empen!'lados. <Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Nã.o ha
vendo mais quem peça a pa~a vn sôbre 
a ata, erl(:erro a sua discu.c;são e vou 
submetê-la a. ·votos. lPausa . ) 

Está au>rova.da.. 
Passa-se à leitura do cxpe .. :Uente. 

O SR. RUI ALMEIDA \4.0 Secre
tárto, servindo como 1.0

) procede à 
leitura. do segUinte 

(•) NAo foi revisto pelo orador. 
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EXPEDIENTE 

REQUl.::llDtENTO N.0 400, DE 1946 

Requer ao Poder Executivo o 
têxto e o n4mero do último De
creto-let assmtULo antes da pro
mulgação da Nova Carta Consti
tucional. 

Atendendo a que o ato da promul
gação da. Constituição reintegrará o 
Brasil no regime democrático, com o 
funcionamento normal de seus Pode
res; 

Atendendo a que a. Assembléia Na
ciona! Constituinte atribuiu ao Po
der Executivo a. !unção legislativa du
rante a elaboração da Carta Magna; 

Atendendo a. que a expedi~ão do 
Decreto-lei é o que caracteriza a. exis
tência da. ditadura, que se extingue 
com a promulgação da nova. Carta 
Politica; 

Requeiro que a Mesa da Assembléia. 
Constituinte manifeste ao Puder Exe
cutivo a convenlêncta em ser remeti
do, no mesmo dia e na mesma hora 
histórica da X:itomulgação da Consti
tuit;ão de 1946, o têxto e o número do 
último decreto-lei, assinado pelo Exm.0 

Sr . Presidente da República, publi
cando-se êsse dec!"eto e seu númer() 
na· Diário da Assembléia Nacional 
constituinte, como subsídio histórico 
do encerramento da ditadura no 
Brasil. 

Sala das Sessôes, 11 de setembro de 
1946. - CaJé Filho. 

- Atenda-se. 
O SR. PRESIDENTE - Está finda. 

a .leitura do expediente . 
O SR. PRESIDENTE - Meus se

nhores, o Sr. Dario Cardoso, Presi
dente da Comissão Encarregada da 
Exarn.inn.r os Serviços do Departa
mento Federal de Segurança. Pública, 
reQuer a elevação do número de 
membros dessa Comissão, de cinco 
para nove. 

Os Senhores, que aprovam o reque
rimento, queiram levantar-se. (Pau-
14.) 

Está aprovado. 
Oportunamente, designat·el mais 

quatro Srs. Representantes para in
tegrarem a mencionada Comissão. 

Do Presidente do Sindicato dos Es
tivadores do Rlo de Janeiro recebi 
cG:lvite, que ora transmito à ~sem
bléia, para as comemorações do ani
versario da fundação dessa entidade, 
em 13 do corrente, consistindo em 
missa. e sessã.o solene, esta às 19 horas, 
na sede soclal. 

O SR. JOAO AMAZONAS - Se
nhor Presidente, peço a. palavra para 
2.presentar um requerimento. 

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

O SR. JOAO AMAZONAS (•) -
Sr. Presidente, permita-me V. Ex."' 
que envie à Mesa, subscrito por vá
rios Srs. Representantes, requeri
mento no sentido de que seja consig
nado, na ata de nossos trabalhos, wn 
voto de congratulações . 

Sr. Presidente, às 16 horas de hoje, 
no Teatro Municipal, sob a Presidên
cia do Exmo. Sr . General Eurico 
Gaspar Dutra, instala-se o grande 
Congresso Nacional dos Trabalhado
res do Brasil. 

A êsse conclave acorreram cêrca de 
2. 000 delega~us, representantes de 
todos os sindicatos do país, vindos dos 
mais distantes recantos da nossa Pá
tria para debater seus problemas e 
encontrar. na convivência fratel'na de 
tllguns dias, soluções e fórmulas ade
Q:!tadas e jUSt9.s às suas reivincUca.
çoes . 

Acontecimento dessa tmportàn~ia 
Sr. Presidente, assinala. um fato bis~ 
tórico no. vida nacional e não iJOde
ria passar desapercebjdo a. todos nós, 
representantes do povo, precisameute 
agora QUe vamos iniciar nossas ativi
dades legislativa. Incwnbe-nos a ta
refa de rever, dentro de mais algumas 
semanas-, r. legislação social vigente 
para expungí-la das restrições anti
democráticas que contém e adaptá-la 
não apenas à Carta cuja elaboração 
ultimamos ·mas também às conquistas 
sociais da. nm .a. época surgidas dêsse 
após guerra e es-perança para todos 
os povos. E .1ão poderia haver me
lhor oportunidade, Srs. Representan
tes, do que esta., para ouvirmos aten
tamente a coz de uma maioria. da po
pulação brasile4"a que produz e que 
sofre, mas que, com seu labor diário, 
const:oi o progresso e a riqueza da 
Nação. 

Congratulemo-nos com êsSes traba
lhadores, delegados de milhões de 
brasileiros, que animados dos melho
res propósitos busc.'l.m encontrar pon
tns de vista comuns e unitários. num 
p-rande exemplo de ·patriotismo, para, 
através de suas organizações, colabo
rar com o Gov6mo e com as outras 
classes sociais, visando a solução dos 
graves problemas que o BrasU en
frenta, soluções progressistas e demo-

( • > Não !oi revisto pelo orador. 
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crá~icas Que exif!em a p~rticipaç!í.o de 
todcs. 

O Prcs!dcnt~ ela República que teve, 
juntamente com o .Mintstro do Tra
balho, a iniciativa ãa realização dêsse 
conclavc, deve a~orn., inc!o ao t ·•1-

contro do::; desejos da classe trab::t
lh~dora, rlcrmit!r-ll"le a fund~ção da 
sua tt!o reclamada central sindical -
a Confedcra~ão dos Trab'J.lhadore.3 do 
Brasil, t>..ntes mesmo de promuleada 
a nova. Carta, como um atcst.."l.do con
creto da boa von tu de do Govêrnn . E, 
ao mezmo tempo, em homenagem ao 
Congresso que ora se instala, deve o 
Govêrno mandar pôr em liberdade 
os 5 trabalh!!do!·es da Light e os 2 
portuários ainda prêsos por motivo de 
gre·v'c, gestos que repercutiriam com 
e. maior slmpatia no seio do prolcW.
riado e de tôda. a família brasileira. 

.Saudemos, pois, nesse Congresso, o 
sentirnE:nto forte de unidade que ani
m:l os trn.balhadorcs do Brasil. seus 
anceios de liberd~de c democracia, 
suas reivindicações de justiça social. 
<Muito bem,· m1tito bem. Palmas .> 

O crador envia à Mesa o se
guinte: 

Sr. Pre~klente - Rc-qu~r-emos à 
M~a seja consignc.<lo na. ata dos nos
sos t.ra barhos um voto de louvor pela 
instalação n~sta C~pital do Congresso 
Nadonal dos Trabalhad-ores do Br11sil, 
acontecimento aU:SPlcioso 113. vida sin
d:ical do país, pelo sentido democráti
co e p3.trlótico que encerra. 

Requerem06 igualmente que seja 
nomea.d·a, na form-a <io Regimento, un;.a 
comissão especial de 5 membros que 
repuscnte esta Assem'bléia Nadon~l 
Constituinte no ato de instalaça0 do 
re!erklo congresso a real!zar-~-e hoJe, 
à.s 16 horas, no Teatro Mu.:ili:1pal, sob 
a p.:esidência. do Exmo. Sr . Gen~ral 
Eurico Gaspar Dutra. . . 

S. Sessões, 11 -9-4.-6. - Carlos Pres
tes. - João Amazonas. - Caíres de 
Brito. - José Crk"'Pim. - Carlos 
MaTighella . - Oswaldo Pacheco. -
Aoostinho de Oliveira. - · Maurlcto 
Grabo~. - Alcides Sabença. - Clau
dino da Silva. - Batista Neto. ·
Gregório Be:c:erra. -- Abflio Fernnr.
des. - Alcedo Couttnh-o. - Jorge 
Amatlo. - Benicto Fontenelle. -
Benjamim Farah. - Agrfcola de Bar
ros. - Ruy Almeida . - Gu.rgel do 
Amaral. - João Vtla.sboas. - Vtetra 
de Melo. - Domingos Vela.sco. -
Mcthia.s Olímpio. -Mario Gomes. -
Barreto Pinto. - Euzebio Rocha -
Hugo Borght. -Vargas Neto. - Lutz 
Lago. - Ezequiel Menus. - Romeu 

Fiori, ~Melo Braga. - Campos Ver
gal. - Hermes Lima. - Lin.o Ma
chado. - Adelmar .Rocha. - Soare:. 
Fi!ho. - Hamilton Nogueira. - Rui 
Palmeira. - Freitas Cavalcanti. -
Osmar de Aqui1l.(l. - Nestor Duarte. 
- José Augusto. - !dunhoz c'c-a R(J
chr.z.. - Agamemnon Magalhães . 

O Sr. JOAO BOTE!JHO (•) - &. 
Presidente, StS. Constituinltes: pedi 
a paJ:a.vra pa.ra. enviu à Mesa requ~ 
limento pedindo seja oons~o. na. 
Ata de nossos trabaU1os, um '-oto de 

louvor aos ft.meionárlos de. Bibl:i'Otéea 
desta Casa, o qua.l está concebido !!OS 
seguintes tê1·mos: 

Consldersm.do que, emlbóra. no cum
prlmento dos seus úte~ servi~os. 
os ftmcionáríos da. Biblioteca da As
sembléia Nacional Constituint<>. in
clu~ive o seu Diretor, Sfmprc presta
ram a mais df{Ü.Caàa ajuda au.s senho
res Conztitulntes, sem cons1.:·ltar ho
rário ou CC.!"!IV::nii:r.cia outr:t que não 
a de e·prcsza·r os t:l'~baLl1os ao seu 
c--.... ~; 

Consklr.r:mdo que, como lhe ca.bia, 
2. digna Ccmissão de Ccne.tituição. em 
sua ~essão de 10 do cc!":rtnte, atend:.:n
do requerirL1lmtos de: ilustres repre
sentt~ntes senho:es At:-tliba Nogueira e 
A<:úrc!u Tôrres. <.lecldiu pela in~erção 
na a.t?.. dos set:s trabalhos de voto de 
louvcr acs 1'undcn·á!'ios d3. Se.cietaria, 
da Ta.quigraJL~ e da Portaria d~ A.s
s.~'bl-éia, extens:vo, com sobradas ra
Zôe!:, aos ln.c&.nsáve!s p:-ofissi:>nais de 
nossa. i.norema, scn<lo oflciado ao 
Exmo. Sr. P':estdente der,t$. Ca-sa co
municando aquela d.ec!séo, para o 
efei·to de ta.l voto d·e louvor ficar con
stg::w.do nos a~senta.roento"'- d-aqueles 
t'Ul'!.cioná.rics; 

Requen-m.o:; à Mesa rJ.Ue, na Ata dos 
nossos trabalhos, como cate c é so
bre-modo proceden1e. se insi.ra um voto 
de louvor sos funcionários d:1 Biblio
te.ca., lnclu:S'ive o Diretor, da Asse,m
blêi3. Nacional Con~i.itu.ln.te. oela. sua 
Ln.egá.vel d-cdtc:tção acs trs.baih<ls qt.W 
lhE'S foram cometidos. de-v-en.do dJ.to 
voto con~Stal', também, dos as.renta.
mentos dos be'!ldiclados. 

Sa.la de.s Se~ões da ..A.ssoemblé~ Naclo
ns..l Constituinte. 11 d.e setembro de 
1946. - João Botelho. - Magalhães 
Barata.' - Alvaro Adolfo. - Lameira 
Btttencourt. - Duarte de Ollveira. -
Rocha Ribas. - Nelson Parijós. -
Campos Vergal. - Ezequiel Mendes. 
- Epilo{lo de Campos. - Jonas Cor
reia. - Eduerdo Duvivier. - Jura.ndir 

Pires. - Toledo Piza. - Ulisses Lfns. 
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- Plinio Barreto. - Bastos Tavares. 
- Ferreira da Silva. - José Varella. 

O S.R. JORGE Al\~..DO (•) - Sr. 
Presidente, tenho em mãos c~rtns e 
teleg1ramas de vários moradores do 
Edif.f.cio C~xminé Sergio, da cidal.ie de 
São Paulo, moradores Mile:lçado~ de 
despejo pelo próprio govêrn·o estadual, 
onde é dificHimo. ou quas2 mesmo 
impossível, encontrar habita~~o dispo
nivel. 

Tudo indica que nenhuma necessi
dv.i~ real terh levado o g{lvêrno do 
Estado de .S&o Pat!lo a adoquiru· o e-dl
tido pa!·a r:-ê:":! ·Colccn..r o Dupzrtamen
to de !nvestig::çóes da ?olí·:~n d ei
xando sem moradia, naquela Capital, 
novecentas pessoas. 

As c:1rtas e os telegramas r!'ce
bktos pela nc~sa ba!'-eada.. s.·. Pr~si
chmtf-, são ünânlmes em artnm:.r que 
o a to do governo é ' ou uma vultosa ne
goc!at:l. ou a.pen·a.:; um c!l:p'!:icho d'O Sr . 
Secretário da Se~:-ança Pública do 
Estado, que, tende dc<!~à!.do a coml!):ra 
do edi:ficio, r.ão d~seja voltar atrás, 
a·peiSar do cl~.mc.:::- de tooa a i.rn:pre:nsa 
paulista oont.ra tão a bst."'!Xlo negócio. 

Fe.ra cr..:e fique ;)ert.:·ita.me·nte ~c!a
red-do dl:\ que se t:-~ t~ e p~ra que os 
roola..'n:~ntcs ten-ru.m seus à!:reitos 
resgua.rdaodo.s, passo à.s máa.s d:e V. 
Ex."· Sr. Presidente. !'equerimento de 
il"Jfonn!lçóes, espa·a:ndo que > govér
no cte S5.-o Pr.ulo saiba recuaT da n.bsux
da in~nção de, seja por capricho ou 
por 1ntc-rêsses inconíessá.veis t'le ter
ceiros, deixar sem habitaçã.:.~ t.~ntns 
mora.dores da Cap1tal pa,ulista. <Mui
to bem: muito bem.) 

O orador envia à Mesa o se
guinte: 

REQUEJ:IMENTO N.0 402 DE 1946 

Rf::quer ao Poder Executivo in
formações TP.lativas à desapropria
ção do edifício Carminc Sergio, em 
São Paulo". 

Considerando que o govêrno do Es
tado de São PBiulo, a fim de ampliar :1s 
instalações dos serviços de polícia, 
aprovou um projeto e ordenou o ini
cio da construçê.o do Palá-cio da Poli
cia, na capital daquele Estado, essa 
que foi pouco depois interrompida, se
gunoo cor.stn:, P'>r falta de verba; 
Consldera~do c;u\! o govêrno d\l re

ferido Estado, paro. instalar provisó
rJamente o Departamento de Inves
tigações, está providenciando a aqui· 

(•) Não !oi revisto pel<> orador. 

.:;ição do E·dificio "Carminé Sérgio" 
situajo à Avenida Drióadeiro Luis An· 
tõnio. p~i:itl Qll'lut.ia 1e Cr$ . ... . .. .• . 
22.500.0000,00 dos quais, e voz corren
te, os pt·>P!'10tàrtos só receberão Cr$ 
18.000. OOO,fJJ cabendo a diferença aos 
ln terrncà ll\riú5; 
Con:;ide~·ar.do qtll? o edifício de ap~trw 

tamen:.o:S cn ~·lHCço é por sua natu
reza imp!'óprlo plra o flm a qua o 
destinaria: o govi~rno e que sua adapta
ção exquia a dL•molição dE: mr.is ~le 
trezentas dependências sanitárias e 
cento "! vir1t~ ccn.lnh3s, ac4aptaçáo e~sa 
que aca;, ·:ttarl<t. uma á~:spesa de Cr$ .. 
().OCO . oo:.i.OG J.prC\xima:.lanH•nt.e: 

CVnsiC:.P.ran:trJ quf . caso se verifique a 
des~prl)::dnção do re:e.rido 1:T16ve1. c;e
rão nP.-<...-! ~.·; i.r!os m.1is dE:' sois mes~s 
pa.ra a r,~:.>JI ·a\çáo •ir::, 0bras necess&.rta~ 
ulérn jc outros seis m-~~!:S previstos 
parn o k~!r.do:: :, tio ;nédio pelos at~tals 
tnouil~::.us. conf c. r me n:.,utico.ção fl!ita 
?.os rr.ü:.moc; a:.ra"Jús .:io Diário Oflctal 
do Es~.a·.ir. d~ '2f,:• ~=-.lulo. no dla 30 d'! 
agüsto p:-ó:•dmo passado: 

Con.<.idcr~nClo a presente cr~c 
de habitação que 9.t.ravessam tôdas as 
cnpitsis do pais, e principalment~ as 
cidades do Rio e São Paulc, e que cerca 
dt ctnto e dez ia af~ias, n'J.ln total de 
noveceata:\ pes.-o:·tc; habl:~m o edifí
cio "Carminé s~:-f:io", na c:~rtt'l! ~e.u
lista, entre as qua~s s~ c,m:am indus
triais médicos, d·m~13ir~ . en;enhe!
ros, estUdantes P. C:>Cletciàrios: 

Requerernos. por intermédio da Me
sa, ao Sr. Interveutor Feder'll nu Es
tado de Sflo Paulo, se ::ll~ne mfofmar: 

a) se, de fato, o motivo determinan
te da paralizaç~.o da~ obra-s do Palá
cio da Policia toi a deticiência de ver
bas e quando julga ,, govêrno pau
lista poder r~m~clá-!!l.S e completá
las · 

b> se em virtude da deticiêncls ôe 
verbas, 'pretende o govêrno de São 
Paulo reduzir de proporc,·õ~s a obl"3. em 
questão de modo a ate!:uer dent'ro c!o.s 
possibilidades do Tesouro Estadual. as 
necessidades dês~ serv!ço oúbllco: 

c> a quanto se elevam as despe~&s 
da desapropr1ação c d!\5 obras de adap
tação do edifício "Carno.tné Sérgio'', si
ttl!l.do à Avenid44. Brigacte1ru Luís An
tódo; 

d) se o govêrno pe.uúsl9. consiclero11 
o !oto de ncarem pl'c.iudicadas cêrca 
de 900 pessoas,. '!B.SO se verl!icar a. 
compra do edifício "Ca:-miné Sérgio", 
e que providêncbs tomou ~o sentido 
de ga.ra.ntir hablt.ação pa:ra as »O fa~ 
mUlas residentes no cd1ffc1o acima ci
tado e ameaçad~s de despejo; 



-134-

e> porque a poli~la de São PaUlo 
tem impedido que êsses inquilinos se 
manifestem publicamente por nma so
lução gue não os prejudique nem sa
crifique o Tesouro do Estado, conforme 
as alegações dos mesmO$; 

1> que providências práticas o atual 
govêmo de São Paulo tem tomado no 
:;entldo de solucionar a crise de ha
bitt>ção ~a ~apital paulista que está 
levando o povo a uma situ~ão aflitl
vs e insuportável. 

Sala das s~ss6es, 11 de setembro de 
1946. - Oswaldo l'ach.cco. - Carlos 
Preste3. - Jorge Amado. ·- José 
Crtspím. 

- Atenda-se. 
O SR. ANTONIO DA SILVA (~) 

- &. Presiden·t.e, atendendo à t:oli
cltação de alguns servidores do ~xtin
to Território de Ponta Porá, meu Par
tido encaminha. .a. V. EX.~ o seguinte 
requerimento: 

REQt:J'ERIMENTO 401 

Requer ao Poder Executivo tn· 
tormaç6es relativas aos Juncícm.á
rios dos territórios · cte Po-nta Porã 
e Igu.cu;u. 
Com a extinção do Território Fe

der-d-1 de Ponta-Porá, centenas de fim
cloná.l"ios temeu !ica.r com.ok:-ta.men
te desampan.dos, sendo múitos dêles 
chefes de !amllia, alguns com concur
so e prova.s de habllitação; todos po
rém.. dignos de amparo, pots ~ue, em
bora residindo naquelas longínquas 
paragens, são tão brasil-e-iros quanto 
3qUêles que habitam os grandes cen
tros. O Território acenanlio com as 
mais risonhas promessas conseguiu 
recrutar os melhores elementos para 
os seus vários servic;os. 

Pessoas que trabalhavam em outras 
atividades e formaram uma. equipe 
governantes e formaram uma equipe 
de bons servidores. desde a primelra 
hora, quando se iniciou a estrutura 
administra tlva terrl torlal. 

bes funcionários confiam,· agora, 
nos poderes públicos, principalmente 
nos representantes do povo, a fim de 
que a extinção do Território não ex .. 
tiuga, também, neles, com o desempre .. 
go em massa, a chama do entusta.sm~ 
democrático. Estão batendo às portas 
da Casa do Povo. pedlndo justiça e 
humanidade pa.ra o seu caso. os brasi
leiros. prejudicados. 

c• > Não foi reviSto pelo orador. · 

Assim, requeiro que esta Assembléia 
Constituinte solicite ao Poder Exe
cutivo informações sôbre a stt,uação 
dos referidos funcionários . 

Sala das Sessões. 10 de setembro de 
1946. - Antônio Silva. - Euzébio da 
RocJ·rr. . - Ezequtel Mendes . - . Sega
das Vianna. 

- A tmprlmtr. 

O Sr. Hugo Borghi - Faço meu, 
data venta# o a pêlo de V. Ex.•. 

O SR. ANTONIO DA SILVA- Ers 
o que tinha. a dizer. <Muito bem)· mut
to bem.> 

O SR. VIEIRA DE MELO - Se
nhor Presidente, peço a palavra. pela 
ordem. 

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

O SR. VIEIRA DE MELO -
Sr. Presidente, al)rÓxima-se a. aata. da 
promulgação da Carta Magna de 1946, 
segura.mente a. mais elc<tada aspiração 
do pov<) brasHeiro nPst.e rnomen to. 

Será, sem· dúvida, Srs. Const1tu1n
teb, uma oportunidade para que pos
sam<)s pr.estar a mats merecida e juc;
tificada homenagem aos !autores da 
nossa estrutU!'a politica e constitucio
nal, isto é, a tooos os que empenha
ram o melhor do seu esfOrço e o me
lhor da sua inteligência para cons
truil' um Bl'asn lega.l, um Brasil de
mocrático. 

Essa homenagem, porém, Sr. Presi
dente, seria incompleta, se esquecêsse
mos o único dos Constituintes de 1891 
ainda vivo - o Sr. Antônio Augusto 
.Borges de Medeiros. 

Pa:rt1nd·o d-e onde parte e~1a indica
ção, está. ela excluída de qualquer lat
vo político, para focalizar apenas a 
vida de um grande homem público do 
Bra.sU, que dedicou à causa do pais 
e do seu Estado longa e trabalhosa. 
existência. 

O ST. Negreiro Falcão - Exemplo 
G\! none-stlo.ade e naM'a<1e2.. 

O SR. VIEIRA DE MELO- Se
nhor Presidente, Borges de Mede1U.~5, 
único Constituinte sobrevivente de 
1891, bem :merece, como símbolo da.
quela plelade de varões que constnú
ran1 a nossa. primeira Carta Ma~. 
a homena~m que peço para êle e 
que outra ·não é senA<> o convik. em 
nome da. Assem.bléia. Nacional Consti
tUinte, a flm de que s. Ex. n venha 
a.ss1st1r à. promuiga.ção de. Constituição 
.Bra.sileira de 1~. 

Nêsse sentido, encamlnho a V. Ex.• 
requerimento para o qual solicit-o a 
aprovação da egré81a A.saembla& 
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Constituinte (Muito bem; muito bem. 
Palmas.> 

REQUERIMENTO 

Requeremos à Mesa que, ouvida a 
Assembléia Nacional Constituinte. ex
peça, em nome desta, aos Srs. Anto
nio Augusto Borges de Medei-:-os e 
Thomaz Delfino, únicos dos c .. msti
tuintes di! 1891 ainda sobreviventes. 
convite especial para assistir à. pro~ 
mulgação da Constituição de 1946. 

E' uma homenagem justíssima aos 
últimos dos inesquecivets varões (lU~ 
construíram a nossa primeira e mag. 
llifica estrutura constitucional. 

Sala das Sessões, lO de setembro á e 
1946. - Vieira ele Mello. 1- Aristides 
Milton . -Negreiros Falcão. - Eur..a
pio de Queiroz . - Frôes da Matta. -
Pinto A leixo . - Regis Pache~o . -
Flores da Cunha. - Adelmar Rocha 
-Prado Kelly . -Aureliano Leite. -
Brochado da Rocha. - Acurcio · Tor
res. - Altino Arantes. - Aprovado . 

O SR. ACúRCIO TORRES f~ l 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, pe
di a palavra para envia1 à Mesa re
querimento no sentido da transcn
ção, nos "Anais" , da despedi<ia di
ngidtl ac Exército pelo Sr. General 
Mascarenhas de Morais, feito Mare
chal honorário do Exército Brasilei
ro Pf:h s Disposições Constituctcnais 
Transitórias q'ue estamos votando . 

Envio a V. Ex." o requerlmen:o, 
com os respe~tivos documentos . 
CM:tito bem,· muito bem.) 

REQ JERIMENTO 

Requeiro a transcrição n os An~is, 
ouvida a Assembléia, do documento 
incluso - despedida, do Exército. do 
Sr . General João Batista Msscan~ 
nhas de Morais . 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - Acúrcio Tôrres. 

ZONA MILITAR DO SUL 

<Do Boletim Interno n. 0 6, de 29 de 
agOsto de 1946, do Comando da 
Zona Militar do SuD . 

<Passagem de Comando) 
DESPEDIDA 

Po:- uma digna e clara compreen
sã() da minha situação, após a guer
ra, no selo do Exército, arasto-mc
voluntàriamente de suas fileiras, de
pois de mais de 47 (quarenta e sete' 

(•? Não !oi revisto pelo orador. 

anos de serviços, prestad-os com a 
maior dedicação . 

Faço-o com a consctênch tranqüi
la de um dever cumprid-o até o sa.
crificio, sem reservas nem vacila
ções. E ao deixar a classe em cujas 
fileh·as vivi e lutei quase melo sé
culo, sinto-me satisfeito em decla.:-ar 
que me considero recompensado de 
todos os trab:ühos, pela honra e pri
vilégio que me couberam de exercer 
o Comando em Chefe de uma parec
I:.. do glori'>so Exército Brasill'iro na 
mais renhida e mais decisiva de tô
das as guerras em que se tem empe
nha~o a humanida:'le, em defes1 de 
sua clvi!:zação. 

Para um ~dd~do que somente vi
veu do Exército e para o Exércl to, 
ao serviço do Br~sil, não pod.a h a
ver nem maior honra nem maior 
conforto. - General Ma.'warennu.s 
de Morais. 

O SR. PRESIDENTE -- Está. sô
bre a mesa requerimento no senti
do de se consignar. na a ta de nos
sos trabalhos, voto de louvor pel::J. 
realização do primeiro Congresso d~ 
Trabalhadores do Brasil. 

Os Senhc.res Representantes, que 
.aprovam o ve to solicitado, queiram 
levantar-se. c Pausa.> 

Está aprovado . 
Vou S'Jbmeter à deliberação d~ As

sembléia o requerimento do no'bre 
Representante Sr . Vieira de .Mf.LO 
de ·convite ao Sr. berges de Medei
ros . 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Sr . Presidente, Srs. Ccn.stH.uir.t~s. 

Tive, há um momento, a grata su
prêsn de ser convLda.cto pcio :'lObre 
Deput::do pela Bahia, Sr . V1eir3 de 
Melo, para subscrever Uf!l requcrirr.~n
to à Me~a e à A::~se~nbleia no sentido 
de que, ambas, dirijam um c;onvite 
a S. Ex. o. o Sr. Dr. Borges de Me
deiros, o úl'lico Constituinte dt- 1891 
vivo - ou um dos poucos. porque 
aénha de chegar-me a noticia de que 
o ilustre Sr. Tomás Delfino ainda é 
vivo, devendo, assim, ser-lhe extensivo 
o convite para assistir à promulgação 
da Constituição, que estamos elabo
rando. 

Eu não podia fugir às imposiÇÕes 
do dever de a.por minha assinatura 
ao requerimento . Fonnei-me no s~io 
e entre as fileiras do glorioso Partido 
Republicano Riograndense, ori~ntado, 
em seus primórdios, pela fulguraç§.o 
de Júlio de Ca.stilhos, Venê.nclo AI-
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res e Pinheiro Machado. Bomcs de 
1-.~edeirus, desaparecidos Júlio de Cas
tilhos e Pinheiro Machado, foi J che
fe de meu p~rtido dur!lnte vários de
cênios. 

Seni a um programa sob a su~ nlta 
e nobre direção. Quando a ordem pú
blica foi subvertida no meu amado F.s
tacl.o. desde logo, modesto intendente 
àe Uruguaiana, org·anizcl fô.4 ç::ts c: saí 
a c~mpo para dcfcnd~-la. dcfendr.ndo 
meu partido e o meu chefe. Cem o 
servi aos ideais de minha juventude 
e como defendi o casti!hismo. em cam
po raso. não será esta a oportunida
de pam c!i?.ê-lo. Depois, quando pPlo 
esfôrço de um. pugilo de riog~·a'C~<len
ses, precipit!!.mos a mal!adad~t Rt-vo
lnção de 30, Bo::-~es de Medeiros, de 
seu r'!tiro de Inpuàzinho. deu o seu 
assentimento e a ~ila sn!ideriedade a 
l'sse mo·;in!ento. Não ê a inda ~!:legado 
o memento para ~ulgar dos beneficios 
ou dos grandes nuleffc!cs d. ::ti decor
rentes. 

Quundo exerci o govêrno no Rio 
Grnr..de do Sul. dP. comêçc. cc~o In
terventor, tfve como de meu pr!m"iro 
dever, a!ltcs ele empossar-m~ no car
~o. tomar um automóvel e ir uo re
tiro do venerando chefe. p~ra. di7.cr-
1h2: - Sr. Dr. Borges de M:.>de1ros, 
3-ceitei o cflrgo de Interventor no Rto 
Gron-de; quero afirmar~ lhe a m!nh!l 
~olldarie-dad e. A c rexen te i. en t 1i o : E u 
tarei a administração; V. Er..11 !aré. a 
polftica. 

Vieram, depois, os dolorosos su
cesso~ de 1932, em que um pr.,fundo 
malen tendido entre êle e e·o.1 no~ pôs 
em campos diversos. .Ainda assim. 
eleit-o governador do Rio Grande, pro
curei a colaboração do partido chefia
do pelo eminente Dr. Borges de Me
deiros e pelo ilustre Sr . Dr. Raul 
Pila. O meu desejo c~n congrc·gar to
dos os pa:tidos no a.pclo e no ~~!-vi
ço do govêrno, porque semprf f.stive 
convencido. e hoje mais do qu~ nunca, 
de que quem càlabora é corresponsá ... 
"tel e, portanto, não tem motivos para 
promover a subversão, nem para se 

amotinar, nem para revoltar-se . De
pois, porém, de derrubado do govêmo 
do Rio Grande, de emigrado, de exila
do. tive ir.torma.ção, a través tie um 
jornal de pequeno formato e de pouca 
circulo.ção. de que o Dr. Borges de 
Medeiros ti v era expressões menos li
sonjeiras para o. minha pe:rsonalida
de~ Isto motivou - e confesso n As
sembléia- as referêooias 4ue nz, nunt 
livro escrita no prcs!cUo da Ilha Gran .. 

de. sõbrc o movimento subver.ctvo de 
22 . 

lq:rora, poré-m, quando ·se procurou 
restabelecer a legalidade no Brasil 
com n memorável c&mpanha tniciada 
pelo grande Brigadeiro Eduardo Go
mes, l'Cconciliei-mc, nobre e lealmen
te, com o Dr. Borges de Medeiros. e 
a tal ponto c com tal sinceridade, que 
retive a distríbuiçio do livro t.>m que 
fszia, e:m revide, referências não me
recidas pelo rtr:·.nde cidadão. 

São confissõe~ que estou fazc:tdo 
.4.ssemhléla com nobreza, com lc:aJ
detde c cor.1 a máxima franqueza . 

Tenho p:lra mim qu~ a p~rscna!ida
de de Borges de: Medeiros h -3. de ser 
comnreend:.da pe!o Brasil tocio, (!m 
'breve prazo, quando êle já. está a 
cc:nplctar o:; seus 83 anos de v!da. de 
vlàa !e~un.da, de vida nobr·?, <.le vida 
edificante. 

Devo c (ii.!em dizer, co:-:.cisamentc 
per fl•m , e·ncaminha.n<ic o requerimento 
a · qu-e a.luci à·e in1ci-o. que JX;IJ.lCO.S ho
mens, ~-rste PF- is. terão vlda t§..o 
tram:lúcida e c:-i.:. taUT~a ccmo Bargoes 
de M·edeiro3 . <Mz;.ito bem; muito tem. 
Palmas.> 

O S'R. H:!!ROFILO AZAMBUJA (c.l 
- Sr. Presidentt~ . a oancact.a do P. 
S . D. do R!-o G:and-e do SUl a.ssac.la
se à just~ hcmenagem qu-e e-e prêt-en
de tributs.r ao rr~· a.."l·d:~ repub11ca.no An
tônio A u;m-.t:J Borges de Med.edr.Os . 
<Muito be·m.; muito bem. ) 

O SR. BARRETO ~ (•) -
E:r. Presi-dente, tive a fc:·tuna de 
pêrtencer a.o Parlam-ento, ar:J ~.q.o ào 
grande b~a.<;lle lro que é o Dr . 13or
ges de Men ~ir os Tive ~in::! a outra 
fortuna. 2. de cc·nsegouir e. a.m!z:ade de 
s. Ex.G. D eS'd'e R. pnzn.ei-ra hora que 
me a.proY-imei d~e cLda.dão. que po
demos chamar ::ie cid.adã.o nadans.l, 
t ive a ve!~~tur:.>., como a~bo de de
clarar, d·e tornar-rn~ $eU aom.1go e 
contar na sua pessoa um amigo. 

Por isso, é =em grande satisfa,ç.ão. 
com in·tênsa aleJria que. pertenc~l
do a.o Congresso Nacional na s.tual 
legislatura, eu, embora :nodesto Cons
tituinte, desejo trazer a minha so!i.da
riedade, a. minha palavra de carinho e 
de afeto ao grande constituint~ d~ 91 
e ilustre brasileiro. a quem, desta ban
C!llda, ma.11do as minhas saudações e & 
me.is a.fettva mensagem do meu aprê
ço e admiração. 

Em tais conrt.icoos, Sr. PN!sidoente. 
peç-o a V. Ex. a que me permita ad1~ 

(.,) Não ! oJ. revisto pelo orador. . 
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cior.a.r a minha assi..'1atura mais 
esta justa hcm'.enagem qu-e vai ser 
pre:Jta.c:La a.o be n ~m.é:ri to braslleiro 
(Muíto bem; mwto bem. . Palm.a.s.) 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
(

41
) - Sr. Pres..d-enve. peço licenç.~ 

ps.ra deel21ra.r que c·~tou de pleno 
a<:ôrdo com o nobre colega, Sr . 
Deputado .Plôres dft cunha. 

A bancada do P .S.D., de All'l.
goas, por meu intermédio, ~u:soc1a· 
se às homenaglms qu·e a AssembJ..éln. 
pr.~ta ao gr&nde l'{;·puõUc&.:no Dr . 
AuS'Usto B::>rges d·e Mêdeil·c-s. <l',fu.í· 
to bem.; muito bem .. ' 

O SR. JURANDIR PIRES - Sr . 
Pre.sid·ent~. deseJo ~soc1~: a essa 
hom-enagem a !Jancada do D1str1to 
Federal. V-ejo qu·e, (:;ntre os nomes 
mencionad>C·S no r equQr~men.r..o, esta. 
o de uma grande fi~nra de lS:H, que 
repre!:.entou a ca.pit.al C.-o pn.I5 na 
primei·ra Oon3t.itwnt..c r-epubUc:mg, -
Tomás Delfino, o qual, se;n iavor fo! 
um àcs hcmens m:1is d<:sta.cados no 
cenário pollti-co de 1891, send<> st~~v 
vida motivo ba~t.ante o:~.ra que te•m· 
!;)?.sm jhe p.re.ne·mos a ho~n~na.g·em 
justa o.ue a ~ss·emblt::ia vvt·a nesté 
instante. (Muito bem; 'fW:.l!'ta bem> . 

O SR. PRESID.&'T'I'E - Há, brn
bezn sôbre a 1Y'k--sa, req 11erimento adi
tivo do Sr. Representante Café Filho, 
no senti-do de que o convite So\! ja ~x
tensivo a todos os S!·s. Ocm;tttuintes 
de 1934, que se c.n.co!"lJtl·a:m na Capital 
da Re.púJ:>lica. 

Os Senho.res, que aprovam o reque
rimento, bem <:orno aditivo, queiram 
1evanta:r-se. <Pausa) . 

Estão ap:-ova.dos. 
O Sr . Repr-esentant-e AtúrcLo Tôr

res requ-er se transcreva nos "AnDis 
da Assembléia" a carta de cte:.spedida 
!irrnada pelo Sr. General Mas,:are
n.l'lns de Morais. 

Os senhores que aprovam o r~querl
lmento, quetracm levantar-·s·e. (Pau.
sa> . 

Está. :a..?rova<in. 

O SR. MEDEIROS NETO - Sr. 
Pr·e·sldenrte, pe~o a palavra pua en
ca.nünhar um l'equerimento. 

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

O SR. MEDEIROS NETO (t') 

Senhor Presidente, acha-se, ne3ts. ca .. 
pital, Villdo de Belo .Horizonte. Sua 
Eminência o CardP.al :0 . Manuel Ce· · 

( •) Não foi revtsto pelo orador. 

rejcira, Patriarca de Lizbóa, o qual 
após assistir à solenidade da inaugu
raçi!o da Universidade Católica de 
S.io P::n1lo, vem até nós, como leg!ti
mo ro.presentante da alma, das tradi
ções c da vida do povo português. 

Esta visitn. constitue uma honra pa
ra nós todos, que vivemos em ter:-as 
do Brasil. 

Folgamos em saber que c::tda. vez 
mais se justifica, se amplia, aumcnté:a. 
c clastece o laço de fraternidade cr.is
tã, o élo de coesão política, entr~ nós 
o Portugal, r~mos da grande árvore 
cta latinidadc, que se distribui por to
do o ocidente. Nesta ho!·a c:t·ucial do 
mundo moderno, em que, 'll!emati
camente, se colocam os ideai~ e as 
aspirações dos povos, cumpre-r.cs as
~inalar que a vida da latinidade tem 
umn. única pre.ocupação, pn.ra a qual 
devem gravitar cs anseios comuns dos 
povos que querem ttr paz, lit•.~rdade, 
justiça e direito. Mais do que nunca, 
os nossos olhos se voltam par~ os al
cnntis das nossas serra~ e vis~Hbrn.rn, 
no painel vivo dos Cr~eiros. o sim
bolo de uma época, que sempre distri
buiu ao mundo a luz e a reden~ã.o, 
pelo amor, pela !rutcrnidade e pela 
compreensão entre os homens. 

o Sr . Arruda Cã.mara - Presta
mos, neste momento, justa homena
gem à Igreja Católica de Portugal, 
atro.vês de seu expoente má>..1mo, o 
Cardeal Cerejeira. 

0 SR. MEDEIP.OS NE'rO - Aco
lho, com muito a.g·rooo, o a.parte ele 
V. E..x"-.. o qual espero possa compôr 
méu discurso. 

Sr. Presidente, também, afi!·ma
va há poucos dias o grande chefe de 
govêrno t·rancês, Bid~~it. . que o mun
do, mais do que nunca.. se encontra 
rnur 10. u:truzU!'.'~tda rustétka,. que 
poderemos caracte~·izar como a de um 
mundo cem Deus c a de um .n,lnj~} 
sem Deu::;. Nós, os C!Ue cremos, o~ que 
~ooito.mos, os que vislumbramos. 
essa paisagem do mundo, em que os 
homens se curvam perante Deus e se 
colocam de pé diante dos outros ho
mens, queremos que o Brasil tique, 
cada vez mais, untdo. ~in.cul.s.do d. 
essa. tra.diçã.o, que Portugal plantou 
nas praias da velha Bahia, base da 
civilização nacional, e de ou.de se es
parziu por t-odos os rincões da pátria, 
desd-e a toalha. Lra.nca, que cobre o 
altar da terra, atA à granjezl. dessa 
paisagem verd·e das nu::>SCiS ma. tas. 

F'.!.<:a conosco uma compree:lsã.o: é 
que Portugal vale para nós como U.."'l 
irmã-o, onde o. eomunLd:a.de do rlesti-
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no é sempre igual, onde a 4ensibili
dade moral é única, porquanto nós 
todos g:avitamos para. a mesma fé pa
ra a mesma liberdade, para o mesmo 
sentir de unidade sentJmental. 

Meu requerimento, Sr. Pres1den:;e, 
é no se·ntid<> cte que a Assembléia. Na
cional Constituinte telegra.!e a Sua 
Eminéncia, o Sr. Cardeal Cerejeira, 
dando-1:he os votos de boas~vinda..s a. 
esta. nossa. terra, onde êle enconcYa:-1t. 
uma pátria amiga do velha Portugal, 
um coração pátrio, que se irmana. na 
tne&ma tradição de sangue e de fé . 
(Muito bem; muito bem. ) 

Exmo. Sr. Presidente doa Assem
bMia Nacional 0onstitUinte: 
Requerem~ a V. exa. que, consul

tada à Casa, felicite, por teleg!ama, 
o Cardeal Patriarca de Li'>bo!l, Sua 

. Eminência. D. Manuel Cerejei.!'rc, ora 
em visita ao nosso Pais. 

Sa-la das Sessões, 11-9-1946. - Me
deiros Neto . - Te!reira de l'asconce
los - Silvestre Péricles . José 
Maria. 

O SR. MAURIOIO GRABOIS <•> 
- Sr. Presidoote, a Bancada f';omu
nista vota contra o requerimento 
apresentado pelo ilustre deputado Se
nhor Med-eiros Neto, porque conside
ra a persvntllidad.e do cardeal Ceré
jeira uma da.-. t:.guras proeminentes 
do !t~.SC!.smo português, do ~ta,do 
Novo eLe Oliveira Salazar. Nesse "or..o 
não vai qualquer desconsidera-ção ao 
povo português, nem à Igreja Cató
lica . Qucrelll.C\S, ilnl.camente, manifes
tar o nosso 1·epúcHo ao fascism0 de 
Oliveira Sals.zar que oprime e t:szrul
ga o gloriooo povo lusitano. <Muito 
bem; muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res, que aprovam o requerimento do 
Sr. Medeiros Neto e outros, queiram 
levantar-se. <Pausa . ) 

Está ap1·ovado. <Palmas. ) 
Tenho outro requerimento do Se

nhor João Botelho e outros. 
Falta competência à Mesa para to

mar uma detiberaçê.o ·de modo que 
transfiro o pedido de S. Ex." à con
sideração da Asse1nbléi2.. 

Os Senhores, que o aprovam, quei
ram levantar .. se. (Palmas> . 

Está. aprovado. 
O SR. FERREmA DE SOUSA < •) 

<Pela. orc/.em) - Sr. Presidente, nri.o 
pude estar presente à sessAo noturna. 
de vntem, na. qual se discutiu e vo ... 

< •) Nâo to1 revisto pelo orador. 

tou destaque por mim requerido em 
tôrno das normas das Disposições 
Trans1tór1as regulanoras do Tr1bu.oa1 
Marítimo e Administrativo. U hoje, 
nos jornais, ha-ver sido o destaque 
recusallo e, segundo a síntese dada 
pela imprensa. por ter eu proposto a 
.suprt:ssão do referido Tribunal. 

Há engano evtden te na notícia ou 
no julgamento dos meus eminentes 
pares . Não propus a . supressão do 
Tribunal Marítimo e Adm1n1strattvo 
mas a do artigo das Disposições Tran
sitórias relativo a ésse órgão. 

.Fi-lo, atentendo à núnha orientação 
desde o comêço da. votaçáo das Dis
posições Transitórias, porque só a.s 
aamito quando se tratar de normcs 
re!f'.rentes à aplicação de regra per
manente. 

Neste caso, SL Pre.sjdcnte, como o 
T:-ibu_nal não está regulado nas dis
posiçoes permanentes, e não passou 
como órgão constitucional, não se 
ac~ando incorporado a qualquer dos 
poaeres da sol.Jerania nncional, sendo, 
ao <Joutrário corno o nome indica um 
simpl<;s Tribunal administrativo,' não 
podena eu propôr-1he a supressão. 

Quero declarar a V. Ex.•, para que 
conste da ata. ::tue :1ão fiz qualQuer 
referência a ê~e órgão da adminis
tração. Nada tenho a dizer acérca do 
Tribunal, como órgão jurisdicional ou 
administrativo, cuJa t:x.l6tên~ia não 
fôra prevista na Constituição. (Mt!i.to 
bem muito bem) . 

O SR, PRESIDENTE - Como es
tamos na hora do expediente, vou 
mandar atende:r ao pedido de V. Ex.•, 
não oosta:1te devam as declarações 
de voto ser mandadas à Mesa por 
escrito. 

Para a Comtssã.o. que a Casa aca
ba de deliberar seja nomeada, desig
no os Srs . Representantes Carlos 
Prestes. Domingos Velasco, Darto 
Cardoso, Ezequiel Mendes e Aloisio 
Alves . 

O SR. PRESlDENT'B - Está finda 
a hora do expedfente. 

Passa-se à. 
ORDEM DO DIA 

CompareCem mais 19-1 Senho
res Representantes: 
Partido Socta.l Democrático 

Aae: 

Castelo Bra.neo. 
Amazonas: 

Valdemar Pedrosa. 



Parã: 
MagalhA.es Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lamelra Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 

Crepori Franco. 
José Netva. 
Afonso Matos. 

Píaui: 
~nault Leite. 
S1ge!redo Pacheco. 

Ceará: 

Moreira da Roch&. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Geot gtno A velino. 
Val!redo Gurgel. 
Mota Neto. 

Pa.ra.f·ba: 
José Jolill. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvino Lins . 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 
Oscar Carneiro. 
Costa Pôrto. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
Teixeira de Vascon-celos. 
Góes Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Antônio M~ra. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Pinto Ale1xo. 
Lauro de Freitas. 
Regis Pa.Cbeco. 
Negreiros Falcão. 
Vieira de Melo. 
Altamira.ndo Requ1io. 
Eunipto de Queira~. 
Aristides MUton. 
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Espírito Santo: 
' Atfiio Vtvaqua. 
Henrique de Novais. 
Carlos L1n<lemberg. 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivler. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio de Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrclo Torre.S. 
Brlgtdo Tinoc..o. 
Miguel Couto. 
· Minas Gerais: 
Juscelino Kubitschek. 
Pedro Dutra. 
Christtano Ma.chado. 
Joaquim Llbânio. 
Augusto Vtegs.s. 
Gustavo C&.panema. 
Rodrigues Pereira. 
Cels.-l Machado. 
Lai.L' Tostes. 
Alfredo Sá . 

São Paulo: 
Antônio Feliciano. 
Martins Filho. 
João A·bdala . 

Gof.é.s : 
Diogenes Magalhães. 
João d•Abreu . 
Catado Godói . 
Galena Pa.ranhos. 
Guilherme Xavier. 

Mato GrOISSo: 
Pon~e de Arrude. 
Argemiro Fia. lho. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
Robert o G lasser. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
Lauro Lopes. 
João Aguiar . 
. .Aramis Ataíde. 

Santa Catarin&: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Orlando Bras1l; 
Rogúio Vieira. 



Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dornel~. 
Gaston Englert. 
Adroaldo costa. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Bitteneourt Aza.mbuja . 
Glicério Alve.s. 
~!ércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Herófilo Azambuja.. 
Baya.rd Lima. 

União Democráti~a Nacional 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 

Maranhão: 
Antenor Bogéa. 

Pia ui: 
Adelmo.r Ro<:ha. 

Cea!á: 
Fernand-es Távora. 
Pr. uro Sa.rasa. t~. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
José de Borba. 
Alenear Ara.ripe. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 

Paraiba: 
Adalberto Ribeiro. 

· João 'Orsulo. 
Osmar Aquino. 

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

Alagoaa: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 
Leandro Maciel. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia.: 
Otávio Mangabeira. 
Luiz Viana.. 
Clemente Marlanl. 
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Dantas Júnior. 
Rafael Ciucurá. 
Nestor Duarte. 
.Aliomar Baleetro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 

Luis Cláudio. 

Distrito Federa~: 
Hamilton Nogueira. 
Eu<:Udes Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado F.:elly. 
Romão Júnior . 
José Leomil. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
Magalhães Pinto. 
Lopes Ca.nçado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

W .rto Ma.sagão. 
Paulo Nogueira. 
Romeu Lourençáo. 

Goiás: 

Jales Machado. 

Ma. to Grosso: 
João Vila.sboas. 
Dolor de Andrade. 
Agricola. de Barros. 

Paraná: 

Erasto Gaertner. 

Santa Catarina.: 

Tomás Fontes . 

Rio Granáe do Sul: 
Flores da. C unha. 
Osório Tuiutt. 

Parttdo Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luiz Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Sega. das Viana. 
Beniclo Pontenele. 



Rio de Janet.ro: 
_a.belardo ·Mata. 

São Paulo: 

·Hugo B<;rghi. 
Rolueu Flori. 
Euséblo~ha . 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Su!: 

Artur Fi...c:cher. 

!"!· 

Partido comunista do Brasa 

Pernambuco: 
.Agostinho Oliveira. 
Alddo Coutinho. 

Distrito Federal : 

'Batista Neto . 
Rio de Janeiro : 

Claudino Si! v a . 
São Paulo: 

.José Crispim . 
caíres de Brito. 

Pernambuco: 
Souza Leão. 

Sergtpe: 
Durval Cruz. 
Aman-do . Fontes . 

Minas Gerais: 
~ aci Figueiredo. 
Dani~l Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário·. Brant. 
Artur Bernardes. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

. , •.. 

Partido SocliU Progre:trista 
' 

Pará: 
Deodoro de Mendonça. 

Ceará: 
..João .Adeodnto. 

Bahla: 

'Teódulo AlbuquerQue. 
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Partido Democrat4 Cri.rtã• 

Sio Paulo : 

Ma.nuel Vitor . 

EsQJJ,erda Democratica. 

Distrito Federa.!: 
Hermes Lt.ma. 

Goiás: 

Domingos Velasco . 

O SR. PRESIDENTE Vam~ 
prosse!tuir na v~~:~tacão d:1 ma.Urb. 
constante da. Ordem do Di:t. 

Recebi requerimenr.o do Sr. D~in;
tado Rui Almeida e inúmeros outros 
Srs. Representantes no sentido de ~r 
o art . 40 das "Disposições Tl'ansitó
rias" aprovado sob uma salva de pal
mas. 

O requerimento d-e SS. Exas. deixa 
de ter objeto. vL<;to já ter s!do apro
vado o artigo. no conjunto do Capi
tulo e nãc haver destaque 11 respeito . 

A homenagem, aliás. é justíssima . 
O SR. ~P..UDA C AMARA ( ~) 

<Pela ordem> - Sr. Presidente. ll ho
menagem poderia ser prestada no ato 
em que a Assemblé!a d-eddísse sôbl e 
a sessão. que o requerimento também 
.pede. para homenagem ao ilustre Ma
rechal do Exército. (Muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE -- O nobre 
Depntado tem razão, como acRbo de 
verificar pela segunda parte do re
querimento . 

A decisão ficará para outro e.l:pe· 
di~nte. 

A Assembléia vai se pronunciar só
bre um requerimento de destaquf>. do 
Sr. Brochado cia Rocha.. para. que 2. 
e."C'Pressão ·• e vice-governador". da 
emer:.da 3. 639, seja acrescentnda. ao 
art. 11. das Disposições TraP..sitórias. 
após a palavra "governador" fazen
do-se as alterações no texto. conforme 
ciet.ermina o seguint~ teor: 

Requeiro destaque das expressões: 
.. e ,ice-governador'' da e~nda II..Ú
mero 3 .G39. ~ minl'ia autoria. para 
acrescentá-la ao art . 11 do Ato Cons
titucional depois da palavra. "'Gover
nador". fazendo-se as alterações re
sultantes nos demais artl~os do Pro
jeto . 

Sala das Sessões. 7 de setemb:-o d.~ 
1946. - Brochado da Bocha. 

(•) Não foi rcwisto pelo orador. 



-H2-

.A e."llt"nda di2.: 

Emenda n.0 3 .639: 
As Disposições Transitórias. 
Di~a-se. onde convier: 

"'As eleições P3ra govemador e 
vice-govern.ado!" dos Estados e 
para. as a.s...c:embléias estaduais rea
lizar-se-Ao no primeiro domingo 
óe fevereiro de 1947". 

O SR. COSTA l\TETO !Pela ordem) 
- Sr. Prc~idente, pediria que V. Ex . 
:iêsse c t<'~to da emenda, ou referisse o 
::-..!"'tJg() . 

O SR. PRESIDENTE --· E' o St:
;.;~:in ~t' : 

··Emenda r..0 3. 630 - às DL-;
posi~ó~s T~nsitó::i;-.s -- diga-M=: 
em-de conviE:r : 

•· As eleições para governador e 
vice-governador dos Estados c para 
:>..s ~emblfl~ Est~duakl renllzar
M!-áO no primeiro domingo de ie
wreiro de 1947". 

S . Ex.n pede destaqut! da pat".''r" 
··vic!::-gO\'ernaàor", ãe&~~. emenda. para 
acrescentá-la ao art. 11 do at.o Consti
tudon~.l das .. Disposíçôes '!'rA.llSitó
rias'·. 

O sr. .. COSTA NETO- Sr. Pl.'f>.Si
dent.e, e-s~~l. matéria foi dt"batlde. r.a 
Coml~sfio Const1t.ucional, onde f.P re
:-·olveu q~1e a. criaç.üo do ear~o d~ \ice
go\'f:rnador !1ca :-ia na depcndênc~u. dc-s 
cor-... s:.ituintes estaduais. Há Con~tittU
çõe:; t:·:.~aduais qut~ poderão cstn !Jelecer 
~~se cargo, ao conu·árfo d.ns outras. 

Em conseqüência, wu pela. manu
t-E:n~o dCJ t(·xto. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo
t ;-,çf .. o . 

Os senhores, que votam peln ~1n~ndn. 
do S~·. Brochado da Roch~ . ";Jneirnm 
levantar-se. (Pausa). 

Está. rejeitada. 

O SR. EURICO SALES- Sr. ?re
~icente, l)eço a palavra, pela ordem . ' 

O SR. PP..ESIDE.~'l.'"E - Tem a pa
b.vr-a o nobre rc-prêsentant.e. 

O SR. EURICO· SALES (Pela or-
dem) t .. > - Sr. Presldeute, dirigi 
a V. Ex. requerimento da bancada. do 
r~pirito Salito, solicitando reconsldern
c;ao elo respeitável despacho denega
tório do drstaque rcrertnte à. en1enda 
por nÇs apresentada, em companhi:l 
dt maJS de cem reprC"Senta.ntes, e que 

<•) Não foi :r-evisto ))elo orador. 

nrs:!,·~ sõbre a qu~!-t2<J cr: limitts en·· 
t.re Minas e Espirlto Santo . 
Di~se-me V. E>:. que havia atendido 

à r6Consideração pleiteada e ne.~sa.c; 
('Oncüções, aguardei !ôsse 'ela.~ ontem 
~l,bm~ti~ à votaçf~o em plenário. Ful. 
<cldo.'.'la, mforrna<io pelos funcionário~ 
crt M~sa. que seria hoje entregue ao 
d(;bate; estava, portanto, na suposição 
c.h: que tal ccon·c1ia em primeiro lu
~ar, sendo submetida à dcliberaçác 
d::t casa. 

Vejo, porém, que outra foi conside
rad.n. em prtme!.ro lugar. Lembret~mt:. 
a~un, de le,·antar a presente t:l r.:estiio 
de ?ráem, no pressuposto de algurn 
f~u1vcco na seleção dos papéis b 
Mesa, o que teria dado origem a que· 
o a~sunto não tigurass!: neste !nstEtnT·~ 
parr. deliberação da Cn$a. 

Nessa hipótese. venho pcdJr a Vossa 
Excelência mandu procedt:~r a um.n 
bu~ca, a menos que a ord€:-m de vota
ção tenha sido, realmente, estabelect::t:i. 
pur V. Ex. para mai-5 L3rdc. 

O SR. PRESIDENTE - - In!onr.o 
ao ~obre representante qu~. recxan!l
n!'-nao ~· nssunto com a devida atcn
ç~o. resolvi nf'gu r o destaque req'.lc
rldo . 

O SR. . EURICO SALES 1 Pela 01'
dcm) - Sr. Prel:)idcnte. realmente o 
destaque !ôra negado. Procurei Vos:;a. 
Exceléncia ontem, contudo para obter 
H"(:o:'lsfdeJ'açéo, e V. Ex.11 'me assegu
rara estar dad~ · ~s:;n. rc:considcração. 

Po1, a razão porque supuz que a 
emt-nuc. entrasse hoje t.~m debate . Daf 
a minha questão de ordc:m . 

O SR. PRESIDENTE - Esclareço 
ao ilustre Representante que exami
nei a matéria cuidadosamente con
cluindo, porém, ,Jela manutenÇão do 
texto, visto havê-lo entendido conve
niente; e dai manter a negativa ao 
destaque. 

Vamos passar ao destaque requerido. 
pelo Sr. Ferreira de Sousa, para a 
emenda. n.0 2.348, quanto à última 
~~rte, porque a primeira está preju
mca.da per votação anterior. e cujc 
de-staque reza: 

Requeiro se destaque para v.ota.ção 
no capitulo 14Func1onár1o Públlco ... da 
emenda n .0 2 . 348, a ser inclui do no 
art. 176, com a redação conveniente. 

Rio 31 de agOsto de 1946. - Ferrei
ra de Sousa. , 

A emenda. n. o 2. 348 estabelece n~ 
ser incompatfvel o exercfdo de cate
drs. un1verstt6.ria, v1taltein, com o 
JD3.nà.a to legislativo. 

< • ) Não !oi revisro pelo orador. 



143-

. A trM'!Hla diz: 

N.0 2. S4.8 

A~; ~:-t. . 18, ~ b'': 
Acrt·5<: en~.e-sc: 
C<>m1ssá..<J ou em;>:-eg:o, bem c.:.::no 

t:xereê-lo~. salvo a aceir.aç&o ('1:, 
quando possível. o exercício do 
magist!-rio sul)erior ,-~ta!fcio, p<~r 
!:(1:l.CUr.S(J". 

Ferre~ra cie Sousc. 

O SR.. PR.ESID'EN'I'.:. - Em sin
teg~. pretí'ndc o Sr. Senador Fer:-eira 
<ie Sousa que dc:put3.dos e senadores 
possam a.cf:itar e exerce!' cnrgos de 
magistério. 

O SR. HER.!'.1'ES Ln!IA - Scnhc.!· 
Presidente, a Comi:>~ã-o deixa ao c·r.i.
tt:no d3. Ass~:...,bléia decidir só'ore a 
~:nt:nds. como lhe parecer mais con
veniem.e . 

O SR.. PRF.SIDEN';['E - Os Stnh•)
:rt:s que ~provam a err.endJ. do nob~c 
~pre~en:.::!.ntc, Sl'. Fe.!·re~:J. ~!E> Sousa, 
quej::·~:n levantar-se. (Pausa.) 

Está. rejeitada. 
Em votação o t·equerimemto de àes

taqu~ feito p~lo S!'. Senad<:lr Carlús 
Prest::s .. :mgeri:ldo a sup~e.ssão du ar
t.lg-o 3.2 e s.;;u p~rá"'rafo. 

No mesmo sentido, existem emen
das dos Srs. H.epres-entant...es Fêrrc::irn 
de Sousa e Gllcério Alves. cujos des
tél.ques dizem: 

Requeremos destaque para o artigo 
32 e seu pe.rágrafo único das D1spo
.sições Tran.c:ítóri~ a !1m de supri
mí-ros. 

Sala elas Sc~Eões, em 7 de ~etcmbro 
de 194-6. - Carlos Prestes. 

Requeiro destaquE> para rejeição do 
artigo ~2. 

Sala d:-ts Sessões. em 7 de ;o;etemb:o 
de 1~6. - Ferreira de Sousa. 

Requeiro n V. Ex.â a supressão elo 
a.rt. 32. 

Sala das Sessões. e-m 7 de set<:mb:o 
de 1946. - Glicério Alues. 

O SR. CARLOS MARIGHELA (~) 
<Pela. ordem) - Peço a V. Ex.a. Se
nhor Presidentt:, .e digne conceder a 
r.etiradJ. do destaque pleiteado pela 
nossa bancada . Poderia V . Ex.• in
formar-se a respeito do parecer ·da. 
Oomissão da Oon.c;tituição sôbre nosso 
pedido . Sendo oontri.rio, naturalmen
te não haverá. objeção ao deferimento 
.da.. solicitação quê ora f~o. <Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
:"!ho:es, que concm·da.m com a retllra
ua do pedido ele destaque, formulado 
pelo Sr. R(-:-prc:·senta.nte CarlQs Pres
tes, ()~E:!rtr ... '11 levant.ar-se. <Pausa. ) 

Estf-1. n·tirado. 
Restam as emendas dos Srs. Re

p>·esentantes Ferreira de Sousa e Gli
cl-rio Ah·es. 

O SR. PERP..E1RA DE SOUSA 1•) 
1Pela crdem) - Sr . Pre-sidente, re
ti:-o meu pedido de destaque. 

O SR.. PRESIDENTE - O Sr. Se
naóor Ftrreira de Sousa sol1c-jta a 
retirada do p~dido de destac11e por 
S. Ex . ..t formulado. 

Os srs . . que deferirem o rcquí·:·i~ 
mE:nto queiram }C;vantar-se. (Pau.sa) . 

F.11'.á retirado o pedido . · 

O Sn.. GLI~RIO AL \"ES -- St!
nhol' P'J'{·üclente, n:qtleri a supressão 
do art. 32 lias ··Disposições Transttó
ri~.·:' •. cru e diz o s.e~,1inte: 

··Durante o prazo de 15 anos, a 
contar da data da insta.l~ão da 
h~c·:nbléii'. ConstituJnte, o imó
\'í.·l óe propriecia6e e destir.!l.do a 
n·~icénda de jurnalista, ~tue o::!o 
)JC-~sua outro imóvP.l, será isento 
elos impostos de t.rans:missão e 
predinl. 

P:1ri.gl·afo único - Será consi
derado jornalista. para. beneficio 
dêste artigo, aquêle que r.ompro
var estar no exercicio da proflS
~o. de acórdo com a leldsl2çã.o 
Vlgente ou nela hcuw~r sido aP<~
sentado." 

Sr. Presidente. tenho tóda simpa
tia peln. classe dos jornalistas ~ o pe
dido de ~upreE:são dêste artigo túio sig
nifica il1 tençõ.o dc> ho~;tilidad~ 3. e-ssa. 
laboriosa classe. 

Nllo conheço. no Brasil. os "Palma. 
cavalões" de que falava Eçe. de Quej
roz: não conheço jornalistas como 
!hJUêle que criticou Balsa.c na "Comé
df"' Hume.na": não conheço í.JS Are-

1iino, a que aludiu Rui BarboEa. Nkl 
compreendo, porém, êsse privilégio 
que se quer outorgar à classe dos Jor
nalistas. uma vêz que, no BrasU, erls
tem tantas outras menos t'a.vorecldaa 
da fortuna, tais como a dos funcionA
rios, dos bancé.11os, dos industriá.rioo. 

Po!' que tal exceção? 
Se a emenda !ôsse no sentido de se 

conceder isenção Je impostos de traris
ll".issáo de propriedade e predial a 

<*) N~ foi revtsto pelo ora4or. 
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todos aqw} Jes q uc têm ordenados 1n
feriores a certo limite. dar-lhe.;ia meu 
voto, mas. atribui-la. Jli.lra e ~iJnples
nlente. aos jornalistas, por que? 

O Sr. ~ui Santos - ·- Vossa Ex., 
devia a~resentar emenda estendendo 
o beneficio e não restrtngin.do-o. 

O SR. GL10€RIO ALVL~ - Qual
quer Sr. Re~resenta.nte poderá fnzê
lo, mas, ao que me p&rece, ni\o -será. 
permitida essa extensão, seglln(lo foi 
decidido pela Casa. 

O Sr. Gurgel do Amc.ra/ - Não se 
trata de privil~gio, porque nada im
pede que outras classes gozem do be
neficio. Ader:nuis, V. Ex.~~. há ~c con
cordar que exi~te tremenda :lespro
porc:.ão entre a alta função sveial da 
imprensa c a situação econômica de 
sew; profissionnis, que é prcc:ní~simn. 

O SR. GLIC11:Rl0 ALVE.S ·- P re
ca.rissima também é a slt~lat?ào dus 
comerctá.rlo:;, dos t'wlcimltirios públi
cos e de tantas outras classe~. 

O que n1e parece, Sr . Presidente, 
é que se quer prestB.r •una homena
gem especial aos jomalistns 

Tenho a impressão de que, sr. con
cordasse com êste c;tspos!tivo. Clt o 
taria sob pressão. sob coação. c não 
quero absolutamente sentit'-me as<:!m 
na Assembléia . Prefll·o ser CJ.tac'l.do. 
como já !ui; prefiro ser amcaçfl.do por 
um jornal que circulava na OO.ncRda. 
a sair daqui em sitaaQA.o desfavnM.
vel em relação à minh3 pró!)rt::. cons
ctê:ccla. 

O Sr. Gurgel de> Amaral - Nenhum 
jGmalista. provederà dêste modo . V . 
Ex. a não está. correndo ês.s.c ri~.;o. 

O Sr. Café Ji'ilho - Está usando 
de um legitimo jireito. 

O SR. GLICÊIUO AL~ 
Quero apen86 ser respeitado nas mi
nhas icé-las e nas m1nllf3 atitudes . 
Podem. pois. fazer o que guiserem. 
porque, graças a Deus. não tenho 
cauda. 

O Sr. Carlo1 Maríghel(l - Con
cordo oo:n a obsf:rvaçã.o de v . Ex. • 
de que se trata, realmente, de privi
légio; mas o nobre colega deve tam
bem. consi~..rar .,JUe os p.rópri<lA jor
naJ1stas. reconhecendo embora que se 
trata de privilégio, estAo dlapostos. deti
.de Que sejam ::ompreendid.oa, J'. lu
'ta.r .. para. a. exten.sAo . óa ~a. a ou
: troa tramtbadortJ&. t.ira.ndo-.le-lbes as-
sim, o oarlter da priv1lé1lio. 

O . SR. GLIOJ!:RIO ALVES 
Poi pena que os autores da emenods 

não t11.~e&em r.ido a idéia d~ ~tetlá~c-
o i>ec-e-!ido a .>utras cl.a.&ês. 

O Sr. Calê Filho - Pelo contrárto; 
sou a.t:tor da emenda e de!endJ., 1>c • 
raute a Subconl.i3Sáo da Ord..en1 ~
nõmica e SocUil ~ a Grande Comk
são da ConstitU!.Qâo, o ponto de rtSt:.. 
dê qu.e o teto de 1a.milla fõsse ~nv) 
de impcst..os. A fe.strição nio !oi mi· 
nh.a; estou v.enctdo em pa.rte. 

O SR. GLicgalo A.LVB<=> 
Há che.f~s de familla muit-o 1'lC.O..:I que 
não merecem a isenção pretendicm 
por V. Ex. •; do mesmo modo, há jor
ne.li~ta.s riccs e o dispositivo nS..o ~~ 
refere sàmente <o o~ pobl'es . 

O Sr. Gurgel do Amaral - O pro
fisisonal de imprensa que pos.'\uu· ou
tro inWW:·l, nã-o t~erá átrelto a ês..~ 
~ne!ic1os . 

O Sr. Ru.l Almeida - Os associados 
C.2.s ccl:~ns dos militares que têm r~1 · 
dência própria t~á.c p~am ttn.pôst{) 
prea1a.l nem i1z.ter-vi't'OS. A mesllld. 
C:ispcn.c;a é concemca a as.:;c.cia<ios d": 
ou t.re·s caixas. 

O SR. . G.LI-GERIO :\L VES 
Já houv-e e-·)(}ca no BrM.il em q l:'-<= 
todos C·S t~ ·. ores t:·ram tP.-itos a..o~ 01: • 
lü.ares, qu!U!c!C 3d rr-Jlitar s.bria td
a-e.s as pertas ê c.a1VS. todos os direi
tos.· Para m!m 11ão ná. ta.bus : d~se-Jo 
lga~l-à-uie, just\.ç tt. t por ~o é t:(U~ 
me iDsurjo contr::t o privilégio . 

6otl'be qu-e o JOrna.ll9ta ~cd.t) 
So!.l'.-"'"S dec!ara.rn ~o Sr. Deputllldo 
,Joê.o Abdala. Que era. contrn t:f&te 
&spoosittvo; e é Just". 

O Sr. Ru.i Al7netda -- A classe mi
Uts.r nar:ca. ccnsr,nuiu casta no Bre .. :~ i: 
11~ recebeu o,.; ~avores e.xcepclon!l..:s 
a que V. Ex.• alude. o ncbr.e ~óle.g~\ . 
filho c!.e uma terra que contribui com 
60 ou 70~ dos militsres do Bralitl. 
sa.be que e!es ~ao hcmct:!; pobres ~ 
probcs. 

O SR. OJJCEP..IO A.LVES 
Ere-tiY:1m-e1: t·e: r 1u.n nto a :.Sso. não 
tenh.o a menor d·úvida.. 

O Sr . .Rui Santos - Vou a.bster-m~ 
Ce pa~:t1c1p311' 'ia \"Ot~ pelo Sim
ples motivo de que. 3endo jorna.ll~ 
ta. a.ssmei prom~ ...e v-enda de u1rn 
préd1o, cuja eseri·tura d-evo reoeber 
dentro de seis d.l'lOS . ~~ isso nio tnf! 
iml)6de de ~r a.qui defend~· a rM
dida, que constdero das mais JU3t4L• 
e a«rtadu. Sou profission&l &e tm · 
prensa e, ~ ·tosse vtv~r · sõJ:Ile'tl'te des
sa. PrM'issAo, nf.o ganbi\Tta o oas
ta.n~ para me sustentu e &05 ~. 

Ag~ra.. DO~ co.lega, llU'A comple
tar: .eetou de a.c6rdo com V. EK.• em 
Que ·se ·indho."'e a re~ do d.t.sposi-
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ti v o, evi~11 :io-S< qu~ C\S donos de ~m
prêsas jorna!ist.ic.a5 e jo:naüstas rl
cos ~lll do :avor. A medida po
(~2. reca1r apenas ~õta;·e prédio ate 
eerW> valor; ~ rc.stdf.~ de jo:-.aa
ltrla profi-ssional; pré<llo único; e 
aSs:m por diante. Mas não se eli:ní!le 
o· dispositJvo. 

O Sr. Ju.ra11dir Pires - Lembraria 
u.m concei-to d{: D~ógent--s, que, ~~ 
'\l'eZ, óisse: - Se ~npre s-e dão f.a.vo
r.es a.o mendigo -:: ra.ramentte. ao L'1-
telectual. - Todo mundo pensa che
ga.r um dia a :>er mendigi) e pouc<l6 
jms..gín.azn ser \nr..el~ctuais. Par lsw. 
em d-efesa da Lntcledua.l1dade. a. 
emenda se justi!ica. 

O SR. GLI~RIO A.LVBS 
Também não me pare.ce que B..'-\ja ius
~ pa.ra e~. 
~.Jlm, SEnhores. se se susper.des.:;e 

o impôsto :par.a ·viúvas, os pobres e 
todos a.quêles que tivessem ordeaudvs 
il:iftriO!'es e. certo Umite, sem ~xcP.Ção 
de classe. daria meu voto à emenda ... 

O ST . José ..Romero - Inclu..sive jor
nalistas pobres . 

O SR. GLICll:RIO ALVES - ... 
ll'l3.S não admito prhrUégi<>.'i. Si mo-me 
bém, porque tumbém vot,ei co11tra 3. 
emenda que dava aos Deputados e 
Sénadores o favor c\.e viaj:.:.rem com 
!Passes grttus pelo Brasil. E e medi<l~ 
era justa., ~orque seria interessante 
tivéssemos oportunidade de co11necer 
tõaa.s as regiões do pais par,\ m~ihor 
ae!endê-la.s na Assembléia. 

O Sr. Carlos Marigltela - V. Ex.~~. 
oonheoe o b.tilha.ute jornalista qu~ e 
o Sr. Rubens Braga. P·.>ls b~m. Aind11. 
ontem, em notável artigo, publfca.dc. 
no ·•coneio da Manhã". . .. 

O sn. GLICJlmJO ALVES 
Li o arti&·o. 

O Sr. Carlos Mari.gheUz.- ... ainda 
bem que V. Ex.~~. leu o a1-tigo · · dizia 
que, tendo tentado adquirir wn ímó~ 
vcl, há tellliPOS, desistiu d~ tazê-lo c~Qdo 
c vulto do lmpõsto de transmi!.~flo 
'V~joa. pois. V •. Ex.a q\láo )usto é o d1s
~it1vo, principalnl~nte porque ~.:~em
do da poderosa arma da pena. Oii jor
na.li!:tas se pcxieráo l>a ter para oue se 
esten.dn êsse dire-1to aos demais tra.
b;.lha.dores . 

O SR. GLI~IO ALVES 
Penso que o.s Jornalistas procura:iam 
4lto ele! ~P"ande bt-memerêncta .V>· ago
:ra, quando os hni)OSto5 passam ~~ tt 
os Est.ado5, propugnassem pa.M que 
ll&S' Constitu1ç6t.s Estaduats tô!'lie 
c~a.da essa tse~. nio só para 
eles,··ccmo para tôdaa as cla.sus . 

O Sr. Jost!. R o mero ·- fN. ctual.quer 
mC.i.llr.ira, i: preciso que figure o ar
tigo nas .. Disposições Translt~ria!'" 

O SR. GLICÉRr!O ALVES 
Eu ?!"ó?rio. no meu E&t.a.do, il'\1\u'irti 
quanto possivel para '-&Ue ~urta efe.ito 
essa. pretensão. Não concordo é oom 
privilégios, que não se justi!lc:am, e. 
por isso. in~tsto -pela a..'::\tC)v~i..o t\e 
minha emenda. 1 Mutto o~m ~ 'tllU2t(; 
bem. . Pal1'n4S) . · 

O .s.a. COSTA N®TO < •) ) -Senhor 
Presidente, o artigo 3rJ do Ato fbs 
·'Disposições Tra.n.sl tó11as' • rerultou de 
emenda oferecida pelo nobre ~·"'
:;entante Sr. oa.!é Filho . Pe<-_p, pois, 
a. V. Ex.u., Sr. Pre&idente. que se ~ignê 
c.once4er-lhe a ~alavra. 

O SR. OA.Fii: FILHO < '• > - Senool' 
Presidente, já. declarei desta t!lbuna 
aue minha iniciativa no seio do.:: ór~ 
~áos que elaboraram o prc,Jei:.o oo 
Constituição, pretendendo &.~aegurar ~ 
c.asa. próprht e f8entando~a ·i~ ta>.ss, 
de impo.~tos e dt: .:>utros efeitos, 1n-

. clusive penhora, ='~O visou t..t~ classe 
e, sim. todos aquêles que carecem 
cere~.r de maiores g-arantias o t~t.o em 
ctue predbam vlvt:r com a !amiha. 

O Sr . Rui Santos - E c;c vtsasse 
y;ã.o teria do qoo se envergonhar. · 

O SR. CAFÉ FILHO -Fui venc:do 
po!'quc: disseram que o e"á':'i:.J pú.blico 
não Sl.lj)Q!'tarla o ôuLls rle tal isenção. 
Mais tarde, enten<ti de ~esentar à 
Comissão da Constituição a en .. enàa. 
ctt.:.e foi ::l!Proveü.ada com outra. rede(ã.o, 
tran~cnl1n.ndo-:;e no art. 3.2 ·~n~ ''Dis
posições Transi~ria.s". Se a apresentei, 
Sr. Pr<-Si<iente, foi }X)rque se tornou 
vit.o:-io~a - vitoriosa no s..!to desta 
Casa, onc\e se reunia a (...oni~ssão da 
Constitição. ~ vito11osa aqui, parece
me que com pa!mas de rooo o plen~
l ' iO, o apoio de todos ..)S ~· ·.rtidos e 
sem voz à1scordante. - mooitl~ me
nos justa qu~ aquel."t con:mbc;tanci:\da 
no texto impu-gnado pelo meu nobt'e 
colega sr . Glicério Alves. Refiro-mE 
ao 3rt. 203, do Capítulo ··~~ições 
Gera.is" do texto permanente c'-:: Cons
tituição. 

Qnt :·:· ~ l t~~e a :·~:go? E!~ lá assim 
re--Jig~ ::l.;: 

"-:\"(·~lhu::: impó.Ho r;:·a v:t:á di
!'t ~rr.c:nt~ os d i:-eitos :iuto:ais de 
t:. s."-·:1~! e a remani':-scão de jor
::a.l:s:.a c p:ofesso-:-". 
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O Sr. Joroe .1m.ad-.) - A!~á..->, ju.:3tü
simo o texto. 

O 'SR. C~ FILHO - Pe rg"..lntc 
àqueles que votaram ê~se texto 
que incorpora isenção de impôsto :;ó
·bre n renda ao corpo da Con~t!tu!ção 
- s~ podem votar co!itr-a dir!pcslçãc 
tr~.nsitó:-ia de pr~:zo llm1t9.C:c .. . 
o Sr. Rui Sa.ntos -- Perrclt<l~nen

te. 
O SR. CAFf: FILHO - ... fa.::ili

ta.ndo a aquisição df> ea!:a J:'Ói>l'i!l ao:; 
que cola ooram ctmosco, neste ar. o d!' 
1&46, nn elnbor~;ção cia Constttui(; b 
da República. 

O Sr. Rut Santos .E' dar cs.:a 
p:ópria àquele:l que ~e v:::m batendo 
bá muito para proporcionar casa p.ró
p:!a a todos os tr~ balhadores. 

O Sr. Jo.~e Ron:ero - A aleg::\çã.c 
de V. Ex. é irrefntivd. . 

O Sr. Vieira d~ Meto - O dispositi
''o ccnterr:pla r~~1imt:..1te rr..edida alta
mente: :.impâLica. Tt.nho, porem. um 
rtpllro qusnto à rt-dação, porque, co
mo está, se tem a impressão - e est.3 

· é a iutel·pn~ta ção que se pode da. r -
ele qu~ se cogita c.it: isenção do im
pôsto de· t:-an!)m!ssio para o imóvel 
de prop~·iedaci'? do jorr.alisu, que vai 
~er pns.sado a outro, c êst-e não de"'e 
o pensamento do legislsdor. O que 
o Constituinte quer . é :tss~gu.rar ao 
jornalista fadlida.de~ para obte!" imó
vel e isenção do irr.pósto predial que 
rccáia sól>re a ~c;n própria.. Ter~.ho 
restricões apc1:as qu:::.nto Oll t~xto. 
que. penso, iic&d::\ melhor g ssirn: ··o 
imóvel que 11ouvr:; de ~er adquirl<l.l 
por jornali~t;l c: s~ ctestinar à sua re· 
sidêncin serã btn1to do3 impostos d~ 
transml~~.o e !Wt>dln!". 

O SR. CAFÉ .F:LLHO ·- Multo obri
g-ado a V. Ex.:'. Mas. c ql!e se votar 
~~ora estaai suj~it.o. pelo Regimento. 
s ti.I1l período em que poderá st:.r mo
dificada a rc~nção. E.>tzmos reco
lllendo votos para inídati\'a cuja re
dação será :::.lte:-ada, n.per!eiçoadu. 
e.cla.rada, r~!ment~lm~t:te. O que a 
As~embléta pretc !"::ie. ct:m t.L"u vo~Q ~o 
ten<.o d:ls D!Si!~~JÇ«k;~ Tr.,nsitór!s.~. c 
assegurar !lo jon:o.llsta a aQui~!ção de 
cs.sa pl'ópria com isenção dos impos
tos especlficados. 

O Sr. Lino Macluuro - Quero e~
c:arccer que :1 eme-n.d:.\ jcstissim:o. por 
V. Ex.• tr!lzlda :1. est!l Assembléia r.5.o 
te-m o s~bGr de t:r.vittfide. r.ero. :sobre
tudo, o c:s.rãter :i~ eJ~C''~t'lio qu~ S<! lh~ 
n tribul neste in ~ta ntl!. Os ~mtares 
gczaDl d~sa~ f~vor. 

O SR CA.F::: F.l'I.,HO Pre:;te 
att::n•~ão J. A~'i{·Inbl~!a , prt;;t<nl aten
ç~~ :.oqur::;:.:; ({~é: tétn restrições: fit.lou, 
::!.partea.I:.do-t.t~e. um represr:ntantA do 
po.,.o. ill.!.Str:.: Coro~c-1 do E.xérr.itc br2.·· 
:silc:ro. Cc•m t;~íc·.1-mc, e i C:\sa. Q'le 
M n:Hít o. r :· ~ -- uma cl!l<sfo,C nr..bre. Sr 
~;.;r: r.: t.l ci ·: G! !~f.r lo Al ,;.::~ - os r.~iu t::J.·· 
!'~s ?O ac:!::irir:-m L'<'.SC. p0r int.f.rm!! ·· 
dia d.a C?.::-:.ü cic :sua ccn,cr!.çüo e.:til.o 
:~::'r.:cs ... 

O Sr. R<ti A!m e:da. - De todúl\ Cr> 
:r~r.Jntc.}. 

O SR. CAFÉ F'ILHO ·- . .. dos !m
po2.tcs nun.:lot:r.dcs n t"S té' ~ex:'). 

Pcr&untf,, ~;. ~or~ ;.c:; l':(, br~·!i CJfliJ'il
tores: pur qut: G.c. militc t -:.·~· s e !liÍ•J 
tl\mi)ém os .i o r r.~ li~ t~s? 

O Sr. Rui Santos - Qu~u1to gunh:t. 
o mllitar e (Ll•.a.::Lo g.w~u o jornali.~· 
t:i? 

O Sr. Rui Almeida - ~c.'it:l pane, 
é uma miséria. 

O Sr. Broci:ado da R.oclza -· ~!j,,) 
são ~penas os mHitarc;,. CJl::· go7..1r:: 
dess:1. va.nt,,gc>m . O s f~uv;lonú-:- !os !)Ú
bliccs civi.~. quuncio adquin·rn rm6•tt!l 
mediante fina~cie.ment•) do In~tituto 

. dê Previdimcln. também. du.r~ nte o 
período en1 qu~ resgatan1. sua divida 
ticam isentos de impostos. Não há. 
poi~. priv'Hégio pnra a cla:;~e dos nu
li tnres. 

O SR. CAPl~ FILHO ·· - St·. Pr~IOl
dente. o drp0lme:~to àe outro :lustr~ 
Deputado. t3mbtm Coro:t~l elo Exér
c!to brasildro, completa o pen.~>J.lnén
to d·l Sr. Renresenta nte t.ino 1'4-... chn
do ; ess:1 cot!.cesrü.o é !cit.a tunhêm 
não ~ó üos militares, ccmo r.o.5 iun·
ci.;r~á.rios públi~os dvis 

E Pilr que se amparam os fur.cio.
niri<ls públicos e se desprezam os 
jarna!i.stas CUjO.'i ~slários não saem 
dos cerres públicos? 

Os Srs. Re-presentnnte:; que vota· 
ram o art. 203. isentando cto it!1}4ÕS· 
to de renda o salá.rio dos jomalt."
ta.s - pre-:;t e n tenção ~ Asser:lbt-éi~ 
- beneficiaram os Jol"nt\lü:t.q~ ri':'O.i, 
quando mlnhR cmendn socorre cs jor· 
naltstns pc·bres . 

O Sr. Ne(J~iros Fa:crJo - Que t.ê·:n 
neocessid:\.de de tra.balh~r em três ~ 
Quatro jorn~tis para poderem n~!ln
ter~e . 

O SR. CA~ FILHO - Ejta:ninel 
a tabela. de salários pr~lssl.onais e 
~,.~r1fiquc1 que, po.r ela. nenhum jor
rul.li.Jta profissional seri ben·ef!eio.d;) 
pelo téx;o jâ apr(7Va.do. Sê-lo-iam 
a.quê!es Que p11.gam imt>OOt<> sllbre n. 
rend.a tt nic os que rece-bem sa.l:i.ri'l:; 
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baixos, porqt!e não estão sujeitos a. 
esse impôst.o. 

Que teria feito, então, a As:;em~ 
bléia. Constituint.c de 19-ki? Teria es 4 

t.a.be~do no tex~o permnnente da 
Constituição que os jornalistas rico.5 
não pagassem contribuiçã~ ao Esta
do, ao me~mo tempo que teria r.ega
do aos jornalistas pobres o bene!fcio 
<U. casa própria. 

Náo creio que os Srs. Ri!'Pre.•en
ta.ntes ne!;l1Cm seu vota ao dtsr.o:.:.i
tiv-o por mim propcsto. E~.ta AsSt·m
bléia. que a.s.sistiu ao naufrágio d!~ 
ditadura, também presenciou o seu 

renascimento, através do permanente 
c dccLc:.ivo pt•cparo que não toi obra 
no.ss:t, m~s da imp~·en.w.. FO'i a im
pren.s~ quem oricntcu patriõticamcn
té nosso }}C·VO, quem propcrclcncu no 
B!"asil um lugH n.o lacl.o das Nações 
Unidas, quem infh!iu para que nos
sos soldados tõ~sem à Europ.? defen
der os !d~\is da liberdade e da cte
rnc..cracia . 

Es~a cbro. r.~o foi dos politiccs. do 
Govêrno, nossa, de ninguém, sendo da
quêles que, em horas tardins d~ noi
te, madrugada além, escreviam nss. 
redações, l{'VU ndo '.> po•Jo brasileiro :\ 
jornada que terminará bre~·emente 
com a promulgação da. Constitlliçüo 
de 194ô. <Muito bem; muito be1n. 
Palmas.> 

O SR. PRESIDEN'TE Vai-se 
proceder à votação. 

O SR. R UI SANTOS ( .. ) (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, peço pe-r
missão a V. Ex.!\ D9.ra ab:ter-me d6 
votar. nã() apena.s pelo motivo de ser 
jornalista, mas porque, jornalista, te
nho casa, com promessa de venda. 
cuja esorlt.ura definitiva se entrega
rá dentro de cinco anos, isto é, no 
prazo que a lei procura beneficiar . 

O SR. PRESIDENTE - E' muito 
respeitável e nobre a d~laraçáo du 
V. Ex.n., mas anti-regimental. V. Ex
celência terá q\4e votar, salvo se de~ 
clarar núo estar e:dnrecido sõbre o 
a.ssunto. 

Os Srs. Representantes, que a!lfo~ 
vam a supressão do nrt. 32, ,~ueir~m 
levanrtar-se . <Pa~.> 

Está. rejeitada e mantido o texto 
do projeto. CPalm.4s.) 

Vou submeter a vetos o requeri
mento dos Srs. Represent.antes Ne
reu Rsmos e Pro.do Kelly. p~rs cte:> 
taque e :1.1J.:-ovaçiio do ar~. 20 cts.:, 

< ~) N'--> flli re .. isto pelo orador. 

Dispo.s.:iç~s 1'r~ndtódu 3, 04).; se~~l~
tes tern1os: 

Requeremos destaque, para ser apro
vado, do art. 20 do Projeto do At1> 
de Disposições Con.st. Trnruit., pu
blicado á pá.g . 4 . 660 do Diário d:::.. 
Assembléia, de 5 do corrente, assiln 
redigido: 

O governo mí\ndará erijir na Ca
pital da República um mom.1menro 
a Rui Barbosa, em consa.gr!:ção do-; 
s~us serviç:::s à pátr!a, à 1i~1-da<1e u 
à justiça. - Nereu Ramos. -- Prt!
do Kelly. 

O SR. PRESID&'4T"E - &ce b•} 
o pf"dido, conquanto fora do pr~Z<), 
porqt:e se tr3ta de dispo~it!vc J.>l.!b::
cado, no devido tempo, no "Diirt•.> 
da ~sembléia", mas que, per eqta
voco, náo foi reproduzldo no itnprt!!'l
~o. Trata-se de têxto exis~ente, ql!'!' 
SS. EEx.~· trazem à Assembléia pa
ra qur. de~i~re ~~bre êle. 

O SR. NEREU RAMOS - Sr . 
Presidente, peço a palavra, pe1.a or
d~m. 

O SR. PR&SIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. NEREU "lAMOS (., > (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, realmente. 
o que acont~eu, foi o que V. Ex.n 
acaba de explicar à Assembléia : no 
projeto elaborado pela Comtasão cons
tava das Disposições Gerais êsse dis
positivo. que ela aprovou. Entretan
to. por e4uivoco, não !ol incluído nn 
impressa. Dai requerermos o desta
que, a hm de .ser votado. Trata-se 
da eJ;eção de um monumento a Rui 
Barbosa. e penso que perant-e esta 
Assembléia não devo, siqU~l'. justi
fi-cá-lo. <Muito bem; muito bem. 
Palmas.> 

O SR. BARRETO PINTO - Peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDEt<.'"TE - Texr. a 
palavra o Sr. Representante Barreto 
Pinto. 

O SR. BARRETO Pim'O ( •) (Pela 
ordem> - Sr. Presidente, pergl.mta
ria a V. Ex. 11 , umo. vez que se trata 
de matéria nova ... 

O SR. :PRESIDENTE -· Nova. não ! 
O SR. BARRETO PINTO - Per

dão! Como se trata de mat~rla nova. 
trazida pela Comissão ao plenário. 
à qual. allAs. com satisfação. dou 
todo npõio, indago de V. Ex" s'! 

(*) N5.o fel re .. ·ieto pelo omdor. 
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suia po~tvel, · . :~p!e~~ndo o pensa
mento da Comissão, desde Jogo au
. ~-sc a abertura dos créditos ne
cessários à. etethaçio da medida, pOis, 
de outro modo, embora digamos na 
Constituição que será construido um 
monume!lto a Rul Barbosa. nosso pro
pósito terá a. mesma sorte q•1e as es
tátuas de Deodoro e de Benjamln. 
erguidas somente quárenta an06 de
pois. 

Voto a favor do dispositivo. augu
rando, porém, que a atual sugestão 
J;láo tenha ~ mesma protelação da 
que mandava levantar os monumentos 
daquela duas grandes tt.guras da Re
pú.!Jlica. (Muito bem. > 

O SR. PRESIDENTE - Insisto 
em que a matéria não é nova. Tra
ta-se do art . 20. elaborado peln. Gran
de Comissão e publicado no Diário 
da AS$embléia, às pa.gs. 4:.660. Ape
nas. por d~uido. não !ol inclufdo 
no impresso distribuído. 

Os Senhores, que aprovam o rete
ndo artigo, queiram levantar-se. 
<.Pausa.> 

Está aprovado . t PabnG..S.) 

.P'a.ssemos ao art. 33: 
"É concedida. anistia a todos os 

cidadãos considerados insubmis
sos ou desertores até à data da 
promulgação dêste Ato." 

Requer o Representante Sl'. Nercu 
Ramos a el!minaçáo .;do dJspositfvo. 
por entender que seu conteúdo deve 
ser objeto de lel ordinária, nos se
guintes tênnos: 

Requeiro destaque do a.rt. 33l para 
st'C' eliminado visto poder o caso ser 
resolvido em legislação ordinária. -
Ne-reu Ramos. 

O SR. PRESIDENTE - Há vários 
pedidos de destaque. Lastimo não 
poder aceitar o do Sr. Repl:'esentante 
SUvestre Péricles. Trata-se de adi
tamento . Já. ttnha reso·vtdo admi
ti-lo, porém, diante da de1iberaçâo 
da. Assembléia. no sentido de nio 
permitir matéria dêsse eênero, tenho 
de julP,-!o prejudicado. ~ do se
guinte teor o requerimento: 

Requeiro a V. Ex . •, nn fúrma re
gimental, destaque para que se acres
cente ao art. 33 das 14Dispos1~ 
Tra.n.c;itória.s" o seguinte: "Também 
ficam canceladas, até a mesma data. 
as faltas e tr&.nsgressões .disciplinares 
dos servidores clvis, militares e au-
tárqUicos. " _ 

Se obtiver a honra do. deferimento. 
,. . .,. ·1=eço nse seja ·c:oncedit:la a faculdade 

de justttkar O!'almente a emenda.. ,
Rio, 1 de setembro de 19f6. - su
vestre · Pérlcle& • 

O SR. PRESIDENTE - Há ainda 
os seguintes pedidos: do Sr. Ant6nio 
.Feliciano, que pede destaque de azn.a 
emenda do SI'. Arruda Clmara.: dD 
Sr. Olleério Alves; do Sr. Brochado 
da Rocha. pedindo destaque de umb 
emenda do Sr. Café Filho; e tam
bém do Sr. Ca.té Pilho, cujos desta
ques dizem: 

Requeiro, na. forma regimental, des
taque pa.ra a emenda. n .0 95, 'assim re
digida: 

.. Mrescente-se ê.s Disposições Tran
sitórias: 

Art. É concedida anistia a. todos os 
cidadãos considerados insubmissos ou 
desertores até a data eis. pron,ulgação 
desta Constituição . ., 

Sala das Sessões, a.os 15 de agôsto de 
1946. António Felicumo. 

N.0 95 

Emenda: 
Acre.scente-se: às Disposições 

Transitórias: 
Art. li: concedida a.nistis. a todos 

os cidad4os consfde:i.-ados ii~-subm.fs
sos ou desertores até a data da. 
promulgação desta Constituição. 
- Arruda Câ:mt~ra . 

Requeiro a V. Ex:.Q. a supressão do 
art. 33. 

Sala das Sessões, •; de setemt;ro de 
1946. - Glycerio Al'!.ltt..s. 

:oo:.NDA N.0 1. 200 

As Disposições Transitórias: 

Como convier: 
'"!!: concedida anistia ampla a to

dos quantos hajam cometido crtm~ 
politicos, ou tenham sido c~"ldenad~ 
pelo extinto Tribunal de Segurança. ... 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - C a/é Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Submeto, 
preliminarmente, à dellberaçli.o d~ 
Casa a emenda supressiva. 

O SR.. ARR'L"'DA C AMARA - Sr. 
Presiderlte, devemos distinguir clara
mente entre o que dispõe o . art. 33 e o 
a que visa o art. 3~. ~ o que venlló 
faze!· como autor da emende. que se 
consubsta.nctou no dispositivo, qu~ 
diz: 

"~ concedida anistia. e. todos os 
cidadãos considera-dos insubmis
sos ou des·ertores até à data da 
promul&'açio dêste Ato. " 



A· tste dlspGe1t1~o a prootoa um.~ 
emenda a.á1tiva o Sr. Silvestre Pé-
1'1cles, no sentido de incluirem~e nea
sa· a.n!stia a.os deser--..ores ~ insubmis
sos os faltosos disctpUnarcs civis e mi-
litares. com o que estou dt a.córdo. 

Sr. Pl'esidente. quais são ésses in
subrn1ssos e desertores ? São moçn-; 
dos campos sorteados e convocados. 
·os quais não lêm jornais nem t.éra 
notícia do que se passa nas capitais. 
Quando vêm a saber de sua com·ocn
çã.o, já estã.o na iminência de serem 
presos e proces.;ados pelo crime de 
:tlsubmissão. 

O Sr. Bastos Tavares - O que V. 
Ex. a diz é u:na grande -rerdade . 

O SR. ARRUDA CJ...MARA - Ou
. ra.nte a ~ucrra. muitos convocados 
obtinham licença para visitar sua~ 
fz.:n111a.s. Muitas vêzcs, por um atra
so de t:-em ou por doença em pe~soa 
ee ~ua casa, regres:-;avam 1'ora rto 
prazo. E os boletins já os Unham fe!tc, 
passa: por desertores . Em seguid~. 
eram presos. conservados no x~drrz 
dos quartéis e, depois, submetidO!i a 
processos que se arrastam alnda lon
.:a.ment.e. 

4."ltes de Je\'antar minha qucstãr, 'de 
ortlem, quero juntar a ·esta!:õ ligeir~s 
palavras, wna carta l'ecebida ele vá
rios dêsses preso~ rnilitart·s, nest~::. 
té:mos: 

··Barra ào Rio de Jane~ro. For
taleza rle Santa Cruz. 13 de junho 
doe 1!146: 

Exmo. Sr . Deputado Arruda 
Câmara - Nós. a baixo as:ünados. 
(JJ'esos cio E~·ército Brasileiro. que
:emos agradcc('r-lhe sineeràln~nte 
o n.1uito que tem feito por nós. na 
Assembléia Nacional Constttlúnte. 

Sr Deputado. estamos certos de 
que sua. inicia-tiva. sôbr~ a anistia 
par~ os presos do Exército, n.a Cal·-
ta Magna da nação. encontrará 
:~poio unánime por parte de todos 
os representantes do povo. junto à 
Assembléia Nacional Constituinte, 
JXU"QUC não. só viss. da.r liberdade 
a milhares de brasileiros. como 
també-m dar assistência material 
~ mora·l a numtrosas famílias e 
n~s.::c:1de:1te~ dést~s . Que oor um 
:-nomt>nto de orecipitacáo ou por 
!'ata!id:..de. se enco:1tram encarce
raâos na. p!·isã.o. 

,; S:-. Oeuutado. a sua 1rlic1a~!va é 
M~~=t..ad3.. e. ac!ma de tudo. hu
mzna. Por ésse 1not1vo. nós Que 
n&ti.l.::-J.l.'Uen:.e ser~mos 06 beneU
ci~dos diretos. desej:=lmos aue. com 
n Jr::-n~a ~e Ot·u~. V. Ex.• w.nha 

txlm ~x.ito. S!ncera.~nte. a.~rade
cemQs c subscrevemo-nos. - (&) 
A:quiles Dill Gomu. - Fra11dsco 
Roclrigu~. - Ja.lú. Martim. -
Vcüt~r Fom.es. - Siezio SilV4 Gui
marães. - Ari José dos ScntoB. 
- José Pereira. Nune3. - Nélson 
Vieira Chaves. - Djalma Nti.SCi
men.to Portela'' . 

O Sr. GuaracL Silveira - Vossa EX
celénc!a permite um aparte? Conhe
ci so:-teados que s6 tiveram conheci· · 
mento de sua convocação na hora da 
Prisão. E' de inteira justica o que 
V. E..x,.,. pleiteia. SP. vamos começar 
Vida nova. 1evemos da:- id~ntica. opor
tu!lidade a êsses homens para que 
voltem a servir à Nação dentro de 
suas possibilidades . 

O SR. ARRUDA CAl-IARA - Se
!lbO!' Prcsidc!'lt.e não é possivcl c:ue a 
alma cristã desta Assembléia. na hora 
em que a nacão tnteira desoerta para 
a U.be:-dade. sob ns bencão de ~us e
a pror.eç&o aa nova Co:lstttuicão. per
mita que t:sses pobn:s moços dos cam
nos. inferiores do Exército. tlquem 
contemplando de longe esta liberda
de, at!'avés ti~ J::rade do xadre~ das· 
prisões mil! t.l rcs. 

O Sr. Lin.o Jl1achatlo - V. E::c.n su
gc:-e uma providência justa . . 

O SR. ARRUDA CAMARA - Ao 
iniciarmos esta Constituição nó.s nos 
coloca mos so.b a protecão de Deus . 

Recordo-me que naQuêle ba.nquete 
de 18 de novembro de 1941. Quando 
o Sr. ~t~lin húmenagea va as missões 
bdtânica t: nortc-america:la, dizia, 
num mo.nento ae bom senso QU.e lhe 
assistiu. ~m rncio às aperturas: "Que 
Deus prúteja o P!'esi::lcntc Roosevelt 
na ~ua grand-e tarefa ! " 

O Sr. Caie Fillzo - A (luem Vossa. 
Ex.li c: tou ? ... 

O SR. ARRUDA CAMARA ·- Sta
lin. que t.ambt:m .se lembra de Deus 
nas ho~·as difíceis e amargas ... 

Nesta horn . recordo a. frase para 
dizer: que Deus assista ao Presidente 
Dutra.. na st\:1 grande ta:cra de re
co:lStrução do Brasil. Mns é preciso 
que se realizem os nossos ''otos -- que 
exl.sta. páo ~m tôdas as mesas. alegria 
em. todos os l!lres. luz em tódas as 
inreligêndas. nmor em todos os cora
ções. virtude em tôd:ts as \'Oatades. n 
gra<;:l. a vida divlna em t6da.s as al
mas. a pa~ ~m toô.os os recantos da 
Nacão bra.s1leir3 ! CMuíto bem.) 

E' com estas -pala\·ra.s que Peço a 
eg.:égia Ass~mbléia conceda anistia a 
êtses •1ossos querldc.5 P:\trú:io!. que 
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já pa.~'ar!Ull, dw-ante longn te.mpo nas 
Drisões e n~ xadrezes do Exército. 
f!lltas àisciplin:trea ou faltas DM' tn
sul>missão ou deserção. 

·o. Sr. Rui Santo& - A Assembléia 
que se mostrOll, durante a VOtaçiO 
-constitucional tão católica no tocante 
a certos dispositivos. não 'Oode debca:r 
de atenàer ao apêlo do ilustre repre
sent:mte da Igreja. 

o ·sR. ARRUDA CAMARA- E eu 
o faço em nome .xr.c.c;mo dos nobt"es 
~o:;~ntimcntos desta ASsemblééia que. 
representando o pensamento da nação 
braslleito., co!oeou-se ·•sob a protE-Ç~c: 

• àe Deus•· na h.ora em que ,·otamos o 
pre!\mbulo tia grit na c e dcmccrática 
Cunst1tuição de 1946. (Muno bem; 
mufto bem. Palmas.> 

O SR. SIL VESTP..E ~ICLES <'"' 
<Pela ardem. ) - Sr. P!'csldente. dese, .. 
jo avenas sigclficat· à egrégia Assem
b!éia que ~ m·edida por. ~m proposta 
é consectário lógico d.o próprio texto 
do Ato ConstHudona.l. 

Peço, somente, que se estendam nos 
faltosos ciisciplinares os mesmos be# 
ne!ic!os d:.t. an~tia, porquP. não com
preende se dê anistia. ao desertor e 
ao insulJIJÚS."O - coisa ::üiás ntU!to 
justa. como declarou. eloqüentemente, 
o ilustre D(putado Sr. Arruci:i Câmara 
·- e nãü :;;e tenha i~al procedimento 
oo:n reln.çúo aos fn1toso~ d~ciplinares 
do serv1co ln llitar. 

Nõ.o é possi"el deixar ess&. ~e~t~ rtm: 
sua té de ofído manchada por ~altas 
tão p.~(}Utnas. quando vamos dar anb· 
tia; para os de:iertores e insubmjssos, 
que praticaro.m crimes e nã~ !altas 
disciplinares. 

Pediria a V. E.."C.:\ que se dignasse, 
com seu espirlto liberal e sua bondade 
de coração. submeter à Assembléia esta 
<iecisãc. não po1· motivo sentimental. 
mas àe justiça. 

O S!L PRESID.EJ.'ITE - Informo 
.a V. Ex.11 que eu havia. deferJ.da o 
destaque: ma..,, depois. a Assembléia. 
votando requerimento do Sr. De:>utado 
.Rui Aln'leidn, determinou que não fôs
.se admitida matéti:1 nova . Admtt.e
se apenas a supressão, total e parcial 
do dispositivo e a consideração de 
.emenda nnterio~m~nte oferecida Dai. 
e. recusa. 

O SR. SU.VESTRE PÊRICLES -
No casB. nã.o ·se tra.ta de matéria n<>
·va, mas de conseqUêncta 16gtca. A 
transgrt'\Ssâo dJ.S.clpllnar é n:aenos do 
4:1,Ue a deserção, que é crim.~. Se da
mos o mal:;, por {'!Ue não d:1rmos o 

m enú.S? Pedi.l'ia que V. Ex.• ~C.S1jl~
se à Casa. com o que pf"B.tica.ra ~to 
de justiça. 

O SR. PRESIDENTE Poder~! 
atender ao pedJ.dL, de V. Ex.'. 

O SR. NEREU RAMOS <"> lfela 
ordem.) - Sr. Presidente. me•J des
taque é pela supressão integn~l d•>' 
artigo 33 que. na .:r..i~ha opinião. c3.be 
mais na lE~isla.ção ordinária. Em toJo 
caso. como me chegaram à5 mio3 cU
versos pedidos de colegas. sollcitaris a. 
V. Ex." que meu requerimento fôsse 
votado em duas partes: a primeira. 
referente aos insubmissos, e a segunda 
9-lustva aos desertores. porque bá mui
tos srs. representantes quê querem 
conceder antstin aos insubmissos e 
não querem dá-la aos desertores. Sen
do votado em duas partes, o plenário 
~erá inteira liberdade para se pronun
ciar. <Muito bem. ) 

O SR. QLICÉRIO ALVES P> -
Sr. Presidente, também eu havla re
querido <ieste.Gue pat·a a emenda su
pressiva deste artigo, mas, tendo E:sta
do fora do rednto, ignoro se V. Ex. • 
me concedeu a palavra para defendê
lo . 

O SR. pr..ESJDEN'I'E - Són1ente 
pode ocupar a tribuna um, Sr . Repre
sem~nte quando o ~ssunto é idênt!co. 
No caso, o requerimento de V . "Ex.• é 
o mesmo que o do Sr. Senad'ór Nt>reu 
Ramos. 

O SR. GLIC2RIO ALVES - Mas. 
5:-. Presidente, todos !alaram fi !a
vor, e rJnguém contra. ao que me cons
te, .sôb1'c essa mêdida. Pediria a pa
la.vu. pois, para justü'icar nunha 
emenda . 

O SR. PRESIDENTE - Não · posso 
abrir ~<'Ci~ão, porque do contrà.rio a 
Casa não terminaria sua tarefa De
vo manter n orientação da Mesa, s.ii.á.s 
regimental. V. Ex. a pOde obter da Co
missão autorização pa.Ta falar. 

O SR.. COSTA NETO C 41 > - Senh<>r 
Presidente. quando V. Ex.~ anunciou .-. 
votação d t'l emenda suprcs:.;h:a, o nolJr~ 
Deputado Arruda Câmara fol à. tribt~na 
e se pronunciou sóbrc o n.ssunto. 

Penso, porém. que houve da p.<trte d,• 
S . Ex.11 um cqu1voco . Realmente, eu 
lhe h.a·.:ia declarado que, partidário da 
supressão ® texto, pedirln ao noiire 
P:'esi.àente da As~nlbléia que lhe con·
ccàe:-..se a po.lav1-a !Jal'a deft-nder o c.ti.;
positivo no momento oport ;.mo. 

( ~, , N:io f.J1 rcv!.Sto ~lelo O'I".J.do:-
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S. ·Ex.a porem, jéL f~tlou . As.sim, a 
COmissão. niio se opõe ~~ que V. Ex.:., 
Si'. Presidente, dê a palavra ao nobre 
Deputado Sr. Glicérlo Alves, se este. 
efetivamente. prete.ndt: defender algu
ma emenda supresslva. visto como, ve
rificado o ff:l.to que acabo de •·elata.r, 
as em~nd!l.s ~upressivns !icarmn sem 
de!esn. . (Muito bem). 

O SR. RUI SANTOS (<• > <Pela or
dem) - Sr. Pn:sidente, sem que as 
núnha3 paluvras constituam desaprêço 
ao nobre Deputado Gllcét·io Alves. pa
rece-me que a Comissão nüo pode dar 

· podere~ a qualquer representante ptLra 
falar por c.b.. sobr~tudo quando o no
bre deputado irá nl:.mtfc~tar-:.;e contTa 
o texto . (l,~f-ztilo bem). 

O SR. COSTA NE70 <(o , tPela or
dem.>, - Sr . Pre.slden te, o ilustre re
presentante, Sr. Rui Santos. está. equi
voca.do . Não pedi a V . Ex.:.;. quE' conce
desse a pn la Vl'a .• • 

O Sr. Rtti Sun t(~:; - O nobre denu
tado pode í <dn r em deft:sn de sua p'rõ
prta emenda.. 

O SR. COSTJ\ Nii:TO - . .. ao se
nhor Glicerio Alves pp,r a i'alnr pelu 
Comissão . Declar~i. ao contrár1o, quf! 
o orado•· que aqui He manifestou em 
nome da Comissão foi o Sr. Arruda 
Càmara, mar. ~ Comissão, atendendo 
ao fato de t~rcm ficado sem defesa a.c; 
emendRs suprcssivas , não ~E' optmha a 
que V . Ex.(\ déssc a palavro. eo hon
l-:td~ representan u• pdo Rio Ornnd~? 
do Sul. l M u ito bem>. 

O SR. GLICÉH.IO ALVES <"' l -

S1·. Pr<-sidcr.tc~. diz o art . 3"J: 

"'E' CN1ccdid:1. unis titl a túdos os 
cida<'·-:'w~ considc:·n.dos insubmissos 
ou deserton·s a té a data ela pro
mulg-a.'\ção deste nto" . 

Devo dizer =t V. Ex.:t Qlle P..stou de 
pleno ncõrdo com o nob:e Uder dn 
mnlo1in. Sr. Nereu Ramos, no sentido 
de ser o arti~o vot~\do em duas parte<:;, 
destac.mdo-:.;c a:s p(~lnvra.s "insubmi-;
sos .. c .. di!sertúres ' '. 

Por principio d~ libcralldnde, darei 
anistia u1esmo aos insubmissos. 

Não compreendo. porém, que. no 
mome1~to em que o Brasil acabn d~ 
sair de umn guerr3 . para onde mnudou 
e perdeu tantos de seus filhos. pos
samos perdoar aqueleti qui! deixaram 
de · cumpri!' seu dever para com a Pá
tria, detxanun de defender a nossa 
Bandeim, e niio ttv~ram ~ coragem de 
colvcnr o Brns ll acinlll de tudo. 

Nestas condições. Sr . Pre:sid~n~ . ~ 
manell'a alguma concordarei com a 
anistia aos desertores . <Multo bem . 
Palmas>. 

O SR. GUARACI SIIiVETRA -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, que• 
ro apenas lembrar a V. Ex. a. e à Ca
sa . que ê~es desertort>..s são hom~nc; 
chamados de nossos ~ertões que não 
foram beneficiados por qualquer si.~· 
temà educativo e que, portanto. mere
cem a s :mpatia da Assembléia. Pela 
ausência de educação cívica, sentiram
se venciàos e desnnimados. PreC'Lc;am 
de escolas e não de prú:óes. 

Não é justo. também. que estejam 
Ill'esos êsses infelizes, enQ'Janto o.s 
J.çambar<-adores. os ladrões do povo. os 
que matam à fome os trabalhadores. · 
obtendo lt:cros extraordinários. estão 
soltos, vivendo à fo.rta, sem qualQuer 
r€Strição em suas liberdades . ( l!uito 
bem, palmas) . 

O S'R . PRESIDENTE - Vamos 
proceder à. votação dos requerimentos 
sup~slvos. 

A primeira. parte é a seguiu te: 

Suprimir do art. 33 aa expres
sões "é concedida anistia a todos 
os cidadãos ccnsideradcs insub
missos ... 

Os Senhore-s que aprcvam o desta
que stlt)resstvo da palll.vr.a "'insub
misso" queir~m levantar-se. (Pau
sa>. 

Está rejeitado e mantido o texto d<) 
projeto nesta parte. 

A segunda parte consiste na supres
são das pala\rras "ou desertores". 

Os Srs. • que aprovam o destaque 
supressivo. queliram lev:mtar-se. 
<Pa.usa> . 

Está aprovado e prejudicados os 
destaques do Sr . Antônio Feliciano 
e do Sr. Olicério Alves. 

O SR. SEGADAS VIANA - (*> 
(Pela. orde·m.) - Sr. Presidente. não 
tenho dúvida de qu~ se V . Ex.a es
clarecesse a Casa sôbre os intuitos d<'\. 
proposta feita . mesmo com a votação 
simbólica verificaríamos que a de
cisão do plenário tol no sentido d:r. 
anistia ampla aos desertores princi
palmen t~ quando todos os pafses Já 
n con~ederam em caráter irrestrito. 
nilo se justl!ic.·mdo continuem preso~ 
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U-ntos d<ls nossos }:X'.t.r1cios. •MuUo 
bem}. 

O SR. ARRUDA CAMARA <•> -
<Pela ordem> - Sr. Presidente, eu 
me conformo com a verificação sim
bólica. Se o resultado niio for evi
dc:;nte, que se faça então a apuração 
bancada por bancada . 

O SR. NEREU RAMOS c • > 
<Pela ordem• - Sr. Presidente, para. 
evitar dúvidas, peço que V. Ex.• fa
ça desde logo a ver1flcnção peJo meios 
regimentais. 

O SR . PRESIDENTE - Vai-se 
proceder à vcri!ica.ção da v'ota,ção . 

Votaram a favor 11-i srs. Repre
sen~nte e contra 138. 

O de!t3.que !oi reje:itado . ~tá. 
mantido o tc),to. 

Há uma questác, levantada pelo 
Sr. Silvestre Péricles . S. Ex.a enViou 
à Mesa CJ seguinte requerimento: 

"Requeiro a V. Ex.a, na !arma 
regimental, destaque para que 

se acre~ceute ao art. 33 o se
guinte: 
Também ficam cancelacl.a.s, até a 
mesma dat.a, as causas e trans
gressões disciplinares àos servido
res civis, militares e autárquicos" . 

Tinh~. dado a S . Ex. a oportunidade 
de discutir a matéria; mas, diante da. 
~lução da A.semblêia, rcf<lnnei o 
despacho. Uma disposição de caráter 
CJrientador da Mesa é a de que se não 
receba matéria nova . Entendo que a 
matéria e, evidentem~nte, nova, por 
não constar do texto. Como, entre
tanto, S. Ex.~~. insiste, consulto a Casa. 
até porque lhe compete deliberar, em 
última análise, a respeito. 

O SR. PR.ADO KELLY <"'> <Pda 
ard.em) - Sr. Presidente. sabe V. Ex.• 
como tenho orientado meus votos nesta 
Assembléia. Manifesto-me !avoré.vel a 
tôdas as medidas que vis-em criar &tua
çio mais benéfica aos condenAdoa POll
tJcos ou àQueles sPrvi.dores, da 'Urulo, 
chis ou m!Utares. que ha..ta.m !'O!!ido 
penas de caráter administrativo ou 
disciplinar. 

Nâ.o te-ria dú\'ida e-m dax meu voto 
à em~oo~ proposta. se tiv~se de con
sidera: seu fundo. NA.o E:, porém, do 
qu-e se trata; a emenda é nilitiva. awe· 
~entada. nesta fac;e àe DOSISOS t:a
balho.s . 

Não ceio seia ~so de ~ . .1Uv1r a 
~snblé1a a respeito, porque ela Já 
P:'<>feriu ~U& d~isão, quando provoca
da ~}n. nob:e Rei):"('sentantc &-. Rui 
Almcida. 

A mt>u v6r, o que está em causa.. no 
m<>mffito, é o cu.mprlment-c da de<'..i
~: ão de a:dem g~ral tomada t:;e!a Casa. 

'N"é~e scn tido à)cdir1a. a V Ex . a, que, 
como executor das d~!ibera.çõe3 da As
sembl~ia, resolvesse o assun-:.o. dando, 
a~lm. cum·r,>rimento a.o que por nós 
mesmos \"Otatn()s . (Multo bem.> 

O S-R. PRESIDENTE - Foi o se
guinte o meu despacho: - .. lnde!eridor 
<iiant.e da dellberaA;áo ulterior da Alr 
sembléia''. - Agora, o autor do pediào· 
d-e!:eja que a. Assembléia seo manifeste 
sõ!Jre o ~a.so . Tive escrúpulo em inde
ferir a pretensão d-e S. Ex . ... 

O SR.. PRADO KELLY < •) C Pela 
ordem) - Sr. PresJdente. receio que
se crie um p:-ect:'ldente Se. de agora 
em dia·!lte, formos consulta!." :\ Assem
bléia sôb!·e pontos. a :-espeitc- dOfi quais 
ela já. se tenha ,>!"tJ:1U.:1c!ac.o, estart
mos SUJdtando o vencidv a inova.çôes 
freqüentes e repetidas . ( /lfuito bem; 
palnr.as. ) 

O SR. JOS~ JOFILI t " > <Pela or
dem) - Sr. Presiden~e . [X'rgunto a. 
V . Ex.• s~ não se t)OOc~"ia oa.r a!> cuo 
so!uçãv idêntica ~ ado:ada, hâ poucos 
di2s, em rc!E':ênciR nos Con.st>lhos ~
mL"'listrativos dos Est'ados, t~.to e. con~ 
fiar a ComiS!lâO d !! Redação o ponto 
su.g-P.:·:do velo Sr. Deputa-do Silvestre 
Pe!·kles. 

O Sr. Paulo Sorasnt c - A matén& 
P. intei!·amente d!v cr~·õ: nao se t.nttt 
de c 0:-l'tç?.o. 

O S..~ . PRESIDENT.r.~ -- Ni:lo ful eu 
qu-e-m ~moa a del.!berat;â~·. 

O SR. J~ JOF'II.I - De qualquer 
!o:-ma, !oi a. AM.tmblc:a . 

O SR. PRESIDENTE - A Comi,:
são poderá. acc1tzr a .~uge~tão. 

O SR . JOS~ .JOFILI - Em face 
dvs p:ecedcntcs. acho Que não haverta. 
ir.IICO!Wf::Úen!e e m :·l•!'. :!~r a .s01U.ÇâO à. 
Comissão de Rtdad.o . 

O SR. PRESIOE."lTE - E:stando 
de ~rdo ,a (;omissão 'ia .... onsUt.\11-
c;A.o, a Mesa nnda ter.! a a ()pôr . Foi 
o que oco..rreu no Ca.!io Invocado .. 

Por outro !ado, o Sr. Representante 
P:"a.do Kelly tem absoluta razá.o . Há 
d!~r.tção do Regimento que lJrl.pede 

c .. ) Não foi ~'\1sto pt:o o.radtlr . 
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fa.lar sóbre :.) ve.r..rl-d-o , e ~!!r é a.pl.icá
vel à ~!e. 

O õ'R. SIL VESTRlE PERJO.LES ( • J 
(Pela ordem) - 5:. Pre.:siaentc, r.ca
tare! a deiiberação que V. Ex,ll te
mar, em sua alta sabedoria. Coeren
te com os meus se-nt~ment<l6 de justi· 
ça.. devo, cntreta11to, p01xler:n que. se 
demos o m.als. podem~ da1 o menos. 
Nio ~omos !ariseus, mAs e:1stãos. 
(Mutto bem., 

O SP.. . PRESIDENTE - Diante do 
deb~te a Q\!!:! !.iCabamos de a3Sistil'. 
clcJxo c\~ r t:Ccb·:-r o n ·querlmtnto . Por 
dic:posi~;l7\o r ?.~,{~tnen t<ll. não é ~rmi
tldo !;dar sôbr~ o venc!do .• '\ Assem
bléia é sobc:ran::t ~-: não posso clelxar 
de atend~l RO deli!)erado. 
. Estão pn~ju~icndas 4\!, emendas dos 
Srs . Reprr>..st't~ t :-. nt ~3 An tõn!o Fcl!cia · 
n.o t- G!icério Alves havendo o Sr 
Ca!é Filho ret !raclo o seu dcstaqu~ 
p:2ra a cmc:!C.?. n. o 1. 200. 

PassenW!;. P.gonl. :~o (•x:~.me co des
t!':.Que dn emenda n o 3 . 691. do Se
nhor Brcc i1aclo da Ro::l1.a, nar:l. cu~ 
seja incluí<.!c, no Ato das ntsposições 
Transitórias o seguinte : 
Requ~iro dl!staque dl emenda. n\.:

mero 3.ô91, <ie mlnh :-t autoria, para 
t.1lle seja incluída no Ato Cons.Utucio
n31 -em d iscus.:ão. 

Sala das Ses:;;ões. 7 de setembro de 
lll46. - Brochado da Rocha. 

J:MENDA N .0 3 . 691 

As d i8postçõcs transitórieu> 

Acrescente-s~ onde convier : 
"E' conc <:>dida anLc.;t i a u todos o:; tl':l·· 

balhac:!ores q ue t.enhH.m so!ridu quab;
quer penas cH:;ciplin~rt:s em conse
qüências de: ~reve~' vi.t <lb;:;idio.s do t:-a
balho . 

O SR. BROCHADO DA ~OCHA ( " > 
- Sr. Presiden te. n Assembléia Ccns
tltutn.te. conced<md':l. co~o acabs. de 
conceder. nllistln aos insubmissos e 
aos desertores d 11s nossas F'õrças A r
marias. !ês .1ttstiç:.l. i\quêles que, r :u. 
!rente cxter!'ln. conco1-rermn pa.r:l a 
c!ete~a. da clvilizacflo cristã e a ma
nutenção de nos:sa l'Oberania. B.mf:a.
~:t.da oelo nazi-fas<:lsmo . 

A emenda Q\Je nt~stc il"'.stante trago 
à. consideração do plenário, conce
dendo anistia nos trabalhadores que 
:;o!r~ram PP-l~:ui discipUna.t-es em con· 
seqüência deo dclttvs de greve. reprt.:
sentará. se :t. Ass~mbléla a acolher. 
um ato de justicn ao~ hrasileiros que. 
nas horas dramáticas por que passou 

o Pais. combat~r:l!H tt:l frente inter
na. coustruinào, com o seu trabalho 
e ::sca dedJc~ção, a l>rozpertdade ·na
cfonal c, sobretudo. nssegurando. com 
c Beu :suor. muitas v~zes com o pró
prio s~ !:r,-ue. o aba~tl-r.imento indls
pen6Ú\'e1 aos Q!!e se :nobilizavam em 
~rmas. na de t'e~a do Brasil no estran
geiro. 

O Sr . Sei)ad.as Yknza - · Permita
m~ V . Ex11

• um aparte : qua.ndo a. 
Cr.ms t!tuiçâo veio .tusta mente reco
llhccer o direito de cr,t·<;vCl, não se jus
tifica ~stejarn presos os trabalhado
res que usnr:.tm dêsse dir~ito, que j:í 
o era, l~~itimo. llela própria natureza. 
e hoje o é pela Const1lulção. 

O SR. nn.OCHADO DA ROOHA -
Arrrad~ço o : ~parte <f e V . Ex11 ., comu 
precio~o subsiilio l)a~·n n sustent~do dJ. 
ernen<la cuja defesa e:;wu fazendo 
neste instwtt. 

O Sr . Hamilton No{lueh·a - Faço 
mlnha3 o.s pal:.Vl':l$ do ilustre Dcp~
t ~t do Sr . Se~ada:> Vlnnn. 

O SR. BROCHADO D.~ ROCHA -
Tamhém reputo da. mnhlr valia o 
apoio de V . Ex:J. .• Sr . Se:'l.ador H~
mitton ?'-Ic:;; l!ei:·a. poréi1 :e V . E".<" •• ;>v':' 
clrcuns~ ii.nci.as espo?Ciii~-~ e oor de!~
t.~~ç~o d o plenfüio. tere oportunida.tl·.! 
de a t uar. aliás de forma brilh:.mtt::
sima.. n t;Ut àc.; mais w!do~os dis:o:idios 
tra.balh!s tns que .19. pud~mos teste
munhar. 

O Sr . Ha.miUon Nogu"!i ra - Agn
decíêo a v . Ex4 . 

O Sr. Mário MG.3Q.!Jáo - Ped!:-iu. 
r~ttc o orador lêsse a emenda nova
me!lte. porque me P:lrece que a se
g·unda parte rio dispositivo não se coa
dl.ma com o principio que acaba de 
nfirmar. Rca!m~nte. n impressi\i) 
que tenho é de qut? rcpostciio de todos 
os trabalhadore::; di~pensados e de
mitidos seria ir wn pouco longe, por
q·ne muitos. aliãs. estão n estn situa
c:ão 1:m vil'tudc de sentença jud1cii
rta ; e n a:!.1is ti n. n~o é a te de j t:stiç:l., 
é !u.i.'Ol' Que se concede a alguém con
denado cr!minn.lmente. N~o podem~s 
nnnlar uma sentença jttdiciárin a pt'e
t~xto de d:u anistia . 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
Sr. Prf'.sidenk.. a concessão de n.nistia. 
tem !iido norma constante em tõdas 
as Assembléias Con~titwntes. E ' ver
dade· que, nas Assembléia. autertores 
foi ela concedida s.os criminosos poli
tlcos . Naquela época. a crise brasi
leira. como a mundial, era. semp:-c UID:1 
crise polftica . Na atual fase de evo
h:ção do mu.~do, a crise é uma Crise 
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socia.l. A a.:·.!~tia d~'-'e ser dacia aos 
que come:.cra.m delito de ordem so
cial, con1o pode ~er consiéerado o ce 
grc-.re, C C)Uf~ é r.nais COnsentáneo COnt 
!l rea.lidacic atual . 

Confio. Srsl Con~tit1úntes, em que 
~. · As.st'mbll:ia. que j á concHieu &.nistia 
aquéles qu-e lu:.aram nos campos de 
bata.lha, a con<.-ederá ta.mbén1, a.pro
vs.nclo a emenda no mon1ento subme
ti-da a.o :c.eu vcredtct1.~-m.. àqueles que 
:-..a frente inten'l.a, se portaram com 
jgual bravun e igual despreendimen
W! <Muito bem; muito bem. Pal11UZS) . 

O SR. COSTA NETO t $) (RelatOr 
Geral> - Sr. Presidente. infelizmente 
não posso concordar com a ernenc:>.. 
(1f~:·H1àa lX'lo nob:·é! De-puta-:io. 

~. Ex." pro~Jóe o scgulr.tc: : 
"Ê c~nrc·diC.3. ~nistiJ. a todo3 os 

~r:-~balhr.~l ·:>:-t:-s c:ue !.cn.ham s.:>fr! cto 
~·~1aisquer p~nes disciplina!·es t>n1 
conseqüência de gl'f\'CS ou cib.o::ídios 
do t!"S.belho,.. 

A aplicg.ç.ão cl e!:>sr.s JX:n~s di'>Cip!i
na::-es, S!'. ?residente, é feita com a 
plena defesr. ciúS que as sofrem. 

Ent.en<.lo que, nas Dispos.çõ~s T: :.t:-:· 
sit.órlas, não de\'ê'mos inclui!" p~·ecei t<J:, 
que vão ?.letar dirr~a:nent~ ns emp::é
SRS particulares. De·:emos limit a: -l10S, 
a exen,plo do que tc>m acontecido n.a~ 
outras Co.nstitu;~ões, àquêles qt:c se 
tornarem passíveis das pc:1as a ;;licadas 
pelo poder competente. Niio devemos 
reg'.Ülir, pdncipalmr!1:r. na~ D ls;><J ::J
~s Tm41Sitó:-i~E;. medida dess~ r.~ t.u
reza. que vai atingir di:·etame!i tc a • .J
;>:'ieàade privada. 

Po::- essa razão. Sr. Presidente. mr~ ~.!i
·]esto-me C0!1tra a r:nenda do ncbre 
Deputado . tMuito bem,· muit.o be1"1. 

O SR. PRADO KEI.I,Y ·- Sr . Pre
siden-te, peço a palavra , pela ordc~m . 
O SR. ~IDE.N'I"E: - Tem ?. pu
lavra o nobre Representante. 

O SR. PRADO KELLY (~l IPt:·'.a. 
ord.em) - Peço a V . Ex.0 , Sr. Pres!
de:lte, a vota<-,Ao em partes ' da emen
da. oferecida. Assinl, votar-se-ia, ~m 
primeiro lugar, se deferido meu reque
~to --- o segu±ote: 

"~ concedida. anistia a todos c,s 
trabalha.(lores que tenham ~!rlcio 
quaisquer pena.s dfscipllna.rt>s ~m 
conseqüência de greves ou àissi
d!os do trabalho". 

<•) Nio foi .rev1sto pelo oraà()::O. 

Ests seria .a ._,r:m~ira ~rt~. A st-
gunda é o mais 40~ Co!lsta da refl·
:-)da emend2.. 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
Sr. Presidente, pec;o a palavra, ~;a 
O!'dem. 

O SR. PRESIDENTE: - Tem a 
pô ln vl'a o nobre Representa ~ue . 

O SR. BROCHADO DA ROCHA 
<Pela ordem.> - Pediria a V. Ex .f\ Se-· 
nhor PreF>identc, esclarocesse que ~ 
emenda cHz ·•c:::cl1!Si t:e a percepção ~..:: 
salá:ios n t.!·~::~ elo~". 

Pa:ece-Ir.e ter ha\'icio iY-<lUen:l con
fusão da Mesa, que está repercutindo 
rio recinto. 

O SR. PRESIDE.~TE - Havia, de 
f~to. um engano no que estava es
c..>1.tc, mas, a o anunciar a em-enda, 
eu li '"exclusive" . 

Vai-se proc~der à votação da emen
da, por parte, senrlo a primeira a 
sc·guint.e: 

"E' concedid·a anistia a todos 
os t.::-abalhadores Que tenha.m sc
trido perus disciplinares em can
seqüência de grev~s ou dissídios 
de trabalho". 

O SR. BROCIL\DO D!a P..OCHA 
(Pela ordem) -- Sr. Presidente, de
sejava. apenas esclar~er o plená.rio 
que a arustiP. é só para as penas dls
cipli!l.S..res; não atinge os que est.ão 
sujeitos a proces~o-crime . 

O SR. PR.ESIDE.~TE ....:..... Os Senilo
res, qu-e aprovam a primP1ra p.u·tc 
àa emenda, queiram lev:Jntar-se . 
<Pausa . > 

Está rejeitada . 
O SR. BARRETO PINI'O {Pela 

ordem) - Sl·. Presidente, peço ve-
rifka.çã.o de votação . · 

O SR. P.RESIDF.NTE ·- Vai-se pro
~der à. veriJicaçã.o d~ votação, soli
clta:da ~lo Sr. R~presentante Bar
reto Pinto. 

Votaram a lavor 12'1 Srs. Represen
tantes e contr& 113. A emenda está. 
aprovada . <Palmas prolongadas . ) 

O SR. BROCHADO DA ROCHA -
Sl·. Presidente, requeiro a. retirada da. 
segundà p.:ll"t.e da. tmenda . 

O SR. PRADO KE'LL Y - Sr. Pre
síden~. trata-s'! d·."! emenda que tem 
pa.l.'i!cer contrário da. COmissão, por
tallto. ibasta o pedido do autor pn.rd. 
ser atendido. 

O SR. PRESIDENTE - Quando 
submeto à apreeiaçlo da casa um 
assunto. ton1o por norma consultá-

' 
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la também sõb~ o p!.-óido àe ret-1-
raca. 
. Os Senhor~. que eonc01·da.m com 

a. õef:isténcia ela. segunda. pa.!te da. 
emenda. quê acalx:l de ser vot.ada, 
queirem levantar-se. <Pausa.> 

Está concedida e rctir2.Cl.a da segun
da. par ..e da. e:nenda . 

P"e>SSamos a estuda:· o assunto da 
a.."'listia (art. 34) . 

Há dois pe.didos d~ supressão to
ta!, um <!o Sr. Nereu Ramos e ou
tro do Sr. Carlos Prestes e um de 
supressão parcial. Submeterei, por
t.a.!lto. em ;>rimeirc, lugar. úS pedidos 
de su;>ressã.o tot:l.l, n'os 5eguintes tér
mos: 

RR.quriro d-est.1.!}uc c! o a~t. 34 e seu:. 
p:ar&graêos para ser eliminado co 
texto porque o a!;~un t.o po1e ser me
lhor rcs.olvido pela le~h:!at;áo orcl!n2.
!ia . - Nereu Ramos . 

rtequ-e .. ·emo5 d~staque p.3ra o arti
GO 34 ê seus §~ 1.", 2.0 e 3.0 cl:~s Dis
posjç(,es Trnn si tó!ia.s ~ Hm d.e supri
mi-los. 

Sal~ ci.'l.s Sessões, 7 d-e s·~ tembro 
de 19-15 . - Carlos Prestes . 

O 5FC · l\{AUiUC!O GR.ABOIS <'' l 
·- Sr. Presidente, Srs. Rep.resentan
'!Rs, a As~{'mhléia acaba d~ se ma
nifestar, con-cedendo anistia aos tre.
ba.!hadores oue sofreram medidas dis
ciplinares, ?or motivo <te g'!'eves ou 
dissídios cobth•os . A Casa também 
co~edeu anistia aos msubmissos e 
d.esertor{!s . 

Oa.be, agora, Srs. Representante~;, 
concedê-la. a todos aqueles que I.!O
meter:tm crimes politicos, a fim de 
que seja paci!icada. a !amilia bra.sl
leira; que não luja mais ressenti
mentos entre brasileiros e possa:nc,s 
entrar em o novo periodo constitu
cional, sob um clima de !ra.ternida
de. de 1'-...annonia, de compreensão. 
Não podemos compreender que pro- . 
mulguemos a Constituição sem con
ceder anistia. ampla. e irrestrita a to
dos os que cometeram crimes polí
ticos. 

No art . 34, das Disposições Tran
sitórias, não ))e co~de anistia àque
les que praticaram delitos :i)oliticos. 
Está assim redigido o dispositivo: 

"Ficam abolidas tôdas as res
trições, ainda subsistentes, da.s 
amstias concedidas, até a data 
desta Constituição, a todos quan
tos ha.ja.m cometido crimes po
lftícos, exceto no que respeita a 

(•) N'fi.o !o1 rEvls.tQ. pelo orador . 

l'tn<>irc.t-n:,C,s a tru,r.<.lu::, i r.deniz.a
çóes, c)u out.J'.,~ v..1nt.a~ns pe
cu~.ál'ias" . 

&-m d!:,·i<.ia, o aJ"i.~go <'O:lredc :\nis
t.ia a q..1antoõ come~ran1 c.rimes po
litko.s: entretant.o. os H 1.0 , 2.0 e 3.0 

a. anulam cotnpler.a.menk, a~:sim como 
quem dá com uma. das znã.os e tira 
<'Dm a c~t:-~. Ficam ~m efeitos tó
des üS cúndiçÕ<."s prE>~ri t.as no uor.:.o 
do a;tigo. 

A lS dt- ~tl:>ril do f.~1o passado, foi 
baixr.õo o Dec.rot-to-lei n .0 7. 471. tido 
coi1!o de anistia, mas que não pss
~av:t àe ~mp1es liber..3.Çã.o ae presos 
pvlüko;.;. E aqui nestes H 1.0 , 2.0 e 
:i.0

, co:n pcqv.en..~s mod!fica~&~.s. rcpe
tP--~ <~ Dc-creto de la de r.bril de 
1945. 
A~ím. ~~ ficam r~be,~!das t6::Las as 

rt:st-ri<·õ~·s ainda ~ubs:~~t.~nt.es da.s 
anistias conce-dicias Stté :l à:üa. d-etla 
C<>!'l~tituiçã.o, como é possível di7Jer
!:e, no ~ 1 °, que os m.i!it..?..res e !un
doná:-!o.s civis d.9. U:l.ião t: dos Es~:.
clr;s !karlb agregs.tios aos ~·e.:;~ ti vOS 
qilltt.!:-os, nos postús que ocuvavn:n f.:." 
u-rem n·fonnado5, ai)08-?ntados, E:X.
'!luí<ios ou demitidos. com tód.as as 
"~nt<lRt-t:s e P!'C!'rogativas a êles ine
rent~s. at-é que se pronunc!~m . ~ó
bre a cüilVeni énc!a ào !.{!U aprovel
ta:nento dctinit.i\'o, as comisSÕ<'s àe 
que tratam os ~rts. V' e 3.0 , do IÃ:
creto-le1 n .0 7.474. de 18 de atdl (le 
HM5? 

O Sr. Caires de Bri·tn ·- V. Ex.8 

p€rmite um aparte'! P~n.so que V . 
Ex.,. devi3 chamar a atenção da. cass 

,pal·a as er.pressões: "até que se pro
nunciem, sõbre a co:~vc:-:1iéncia do seu 
a.pro~itamento átfi:1Hivo, as comis
sões de qne tra.tam os artigos", etc., 
e-tc. Ficaremos na m·esma ccisa. 

O SR. MAUR!C!O GRABOIS -
Perfeitament.-2 . Muda-se, apenas, o 
rótulo. ma.n~endo-se as condiç~ 
existentes, porque manda. que os co
mlssies deem parecer sõbre a rever
são ao Exércit.o ou ao quadro do !un
cionallsm0 dvil, de todos aqueles 'le
neficiados pdo p:-etc>nso decreto de 
anistia. de 18 de abril de 1945 . 

Além disso, o § 2.0 !'stabelece: 
..Sômente apó.s veredictum ~a

vorável de t..'\is comiss&!s. em cada 
caso, aprovado pelo Poder Exe
cuth·o, terão ê~s exercício de S11J.S 
P.ntign.s funções de direito a aces
so aos postos superiores que lhes 
couberem por anti~uidade". 

O Sr. Caíres de Brito - V. Ex. P 

dá llcençn. para outro aparte? Aere
d.ito que ntí.o dtl'emos c.onfiar mats. 
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em tais comb~s. dado que os pa
receres por ela emitidos demoM
tram. mwto longe do ideal da atuS
tia. um profundo ódio que lhes não 
permitirá qualquer julg'llmento impar
cial. 

O SR . MAURíCIO GR.ABOIS -
V. Ex.& está com & razão, porque essas 
coollssóes. têm, sistemàticamente, de
negado pedidos em favor do.~ bcne
uclados, que pe:tencem a determi
nada corrente .JOlitica e fo.vorecf:: 
todos aqueles qut pertenceram ao tn
tegralismo. Há p •lllCOS dias voltou ao 
servico da Arm" .~a um oficia: de ma
rmhá. o Sr . Fern.lnC:o Cockrane. 

Assim, essa disposição não signirica 
""istia: significa ódios, di<>sencãn ... 
desarmonia para ~ família brasilelr~ . 
Não é êste o C(lnceito que formamos 
em nossa terra. ~ôbre anistia E' es
quecimento de toàos os acontecinu:n
tos, de tõdas as lerseguições sofridas 
pelos que se levar~taram contra o po
der, e ao mesmc ::empo o e!::qued
mento por parte dos q~e estavam no 
poder, em f::tvcr daqu~Ies que cont:-a 
êles se levantar:un. 

O SR. CAMPOS VERGhL - Lem
~l·o a V. Ex.u o exemp!o àa polftica 
italiana. que ontem d'.!cretCJu e:~.nistia 
ampla a wdos os politicos. Ni· há., 
portanto. r!lzão ;>ara abrirtno~ mã!: 
dê.sse novo cr~ditc de confiança para 
inúmeros brasile!ros. Nã-o podemos 
construir uma ern nov!l com ressen
timentos e ódios do passado. E ' preci
so, portanto, que o Brasil novo seja 
fundamentado numa esperança e num 
crédito novo para todos os bra.silei
ros . 

O Sr. Caíres de Brito - A Consti
tuinte de 1934 decretou anistia ampla. 

O SR . MAURíCIO GRABOIS -
V . Ex. a tem razã-o. Num11 verdadeira 
democrncia não se pode compreender 
anistia com restrições à sua prãtlca, 
porque essas restrições implicariam 
em negação da própria anh;tia O ar
tigo 34 e considerado como abOlicio
nistas de tôdas as restrições ainda 
existentes às anistias concedidas. mas 
o pa.rá.grafo terceiro diz: 

••Os que, .:m contrê.r!o. não de
vem ser aproveitados. voltarão 
definitivamente às situaç6f>.s ~n
teriores de reformados. aposen
tados, demitidos ou excluídos, sem 
mais direito algum''. 

Que anistia é essa, pela qual aquele 
que é ber1eftcisdo !ica na eondtçio 
de demitido, exclwdo e s-ern mais 
direito al!\lál? 

o fJir. campos Vergal - ChairuJ·3•: 
ISSO dar com u'a :não e retirar e<~w. 
a outra . 

O Sr. Caíres ~ !rito - Direi 'll!liõ: 
parece que dá, mas não dt\ . 

O SR. MAUR!CIO GRABOIS -
E · justamente um<~. forma de ludtbrb r 
o povo dizendo que a anistia !ol con
cedida nas .. Disposições Transitórias•· 
porque nega a ~nistia a cldadAos bra
silcil!Ds qu~ iutam r>C"la dem~ractll, 
dão sua contribuição para o progre~110 
dE' nosso povo e trabalham n~sta A:4-
.~cmbléia patriôtlcamente, para qu~ 
tenhamos uma Constituição verdadt'l
ramente democràtica . 

Não desejava aludir a casos ~swcu. 
mas, mt!u ooml)unheiro de banc'ld:A 
Deputad<J Gregório Bezerra. elelt-4> 
pelo povo pernambucano. não pod,. 
voltar à sua condição de sargento elo 
Exército, ao qua! muito se orgulhl\ d" 
pertencer . 

O Sr. Euclides de Figueiredo . - O 
texto de que V. Ex.a trat~. do ntt) du. 
.. Disposições Trausitórias'' . é urn t>Ou. 
co melhor. talvez bem rnelh.·or d\l que C\ 

texto do Decreto · .474, de 18 de abril 
de 1~45 . E' ce-rtamente melhor. C' r.· · 
cordn-se V . "Ex.11 do que disEe o r:ob:-1!> 
senador Carlos Prestes - que n~Mtl. 
por felicidr.de , entra no recinto e v:tl 
me ouvlr - a respeitt• daqut>lc d.:.·
ereto? 

Primeiro, numa entrevista :~os jor 
nais, para a qual chamou todos os rr. 
pres-entantes dos dlá.rtos carioca:. ,. 
n!ío sei se dos Estados a sua resldén · 
da, a~Tadeceu e louvou o ato do dlt.n· 
dor promulgando o decreto; dt•~t..'\, 
conetamou a povo, no Estádio do V&ll· 
oo da Gama , e mo:;~rou seu grundt• d .. . 
senvolv1mento pela medida. de clentbn. 
cia com que o ditador \Cabava de con . 
templar os presos polfticos. 

0 Sr . Carlos P'l'esfAe.s - A Plllavrtt. 
f:'mpregads não foi absolutnm~ntu ch• . 
mência. Todos os a tos t~m se-u mo
menta histórico . Naquela ocutao. ' ' 
fundamental no : ~rasll era a 11bc-rd:lde 
para os presos pvliticos . NAo lit tna · 
tav&. de anistia . F.sta. cHziamoa. 1 Nu
çã.o a concederá atra vês d~ tieua ra. 
presentant.es, devidamente "utortaa · 
dos, numa Assembléia Constitulnte> 

O Sr. Euclides de Figudr~do - Bn • 
tão, V . Ex.• aceitou o indulto ? 

O Sr. · Carlos Preste3 - Agora ,, 
o mo!,llebto de se pronunciarem ,,., 
representabtes da Naçio. 

O SR. MAURiCIO GRABOIS .. 
A 18 de abril. o entAo ditador punh~~o 
em liberdade os presp.s poltttcoa. ,, 
muito...c; democratas o acusavâm cl~ nAu 
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ter dado a anistia. Chegou agora o 
instante de todos aquéles democratas, 
que acusavam o ditador por êsse mo
tivo, concederem a anistia ampla, tr
l'estrita. 

Naquele momento, era um grande 
passo pôr em liberdade os presos polí
ticos. Hoje, quando vamos e.ntrar no 
regime democrático, é pouco; tor
na-se necessário decretar a anistia de 
ma.neira def.!nitiva, passando uma es
ponja no passado. Não se pede cle
mência. ~ uma medida de pacific:l.
çã.o. da família brasileira. que refor
çara o regime democrático e o presti
gio da Assembléi·a Constituinte, bem 
como o próprio Govêrno, que conta
rá, desta maneira, com o apoio do 
povo nesse sentido. 

O Sr Lino Machado --Reunirá to
cios nuraa só família, vencidos e vito
riosos. Esta é a anistia que se devera 
conceder. 

O SR. MAUR:tCIO GRABOIS -
Apelo, portanto, Sr. Presidente, par~ 
todo:; os Srs. Represen tantP.s, .Para o 
:sentimento democrático da Casa, a 
fim de que consolidem a democraci'3, 
f3.zendo cem que sejam suprimidos •">S 
parágrafos 1.0 , 2.0 , e 3.0 e mantido o 
artigo 34. <Muito bem; rmtito bem. 
Palmas.) 

(D1l.rante o d:O'>CU1'.W do Sr . Mau
ricio Grai)Ots, assume a presidên
cia. o Sr. Berto Condé, 2.0 Vice
Presidente.) 

O SR. CAF.f:: FILHO t '' > (Pela or
dem) ·-·Sr. Presidente, sou o autot· 
ào destaque supressivo dos parágraios 
do artigo 34 . Pergunto, pois, a V. 
Ex.:t se o H.egimento permite que eu 
sustente meu destaque . 

O SR. PRESIDENTE - O desta
que de V. Ex.a é ident1co ao já. sus
tent~-ldo pelo Sr. Maurlcio Grabois . 

O· SR. CAFÉ FILHO -· Sr. Pre
sidente, V. Ex.a assegW'CU a pala
vra ao nobre representant::! do Parti
do Comunista,· Ct,ue é autor ele desta
que igual ao meu. 

Po~tanto. indago de V. Ex." se posso, 
ou l!ao, exercer o mesmo direi to. 

O SR. PRESIDENTE - O desta
que de V. Ex. a pede a supressão dos 
pará.grafos 2.0 e- 3.o, ao passo que .:1 
eme!tda supresslva do Sr. Carlos Pres
tes e a seguinte: 

"Requeremos destaque para o 
art. 34 e §§ 1.0 , 2.0 e 3.0 , das '' Dis-

(<r) Não foi l'evlsto pelo orador. 

posições Transitórias", a tim d~ 
suprimf-los." 

O Sr. C ar lo:. Pre3te3 - Pedimo3 
apenas a .supl'essão dos pará-grafos. 

O SR. PRESIDENTE -- O que 
está eecrito no requerimento e o que 
foi lido. incluindo-se o artigo 34. s~ 
VV. EE:c.a tiveram outra intenção, não 
o explicaram. 

O SR. CARLOS MARIGHELA ·
(Pela ordem) Sr. Presidc::nte, desejo 
declarar que, realmente, o pedido de 
destaque de nosso Partido é o qu~ 
V. Ex.u. acaba de ler. 

Devo, porém, declarar a V. Ex.~t 
QUt! se trata d~:: engano de redaç~o e, 
neste momento, pedimos seja despreza
da esta primeira parte e que sõment:é' 
se cons idere o destaque para suprim1: 
os citados parágrafos. <Mttito bem.. ) 

O SR . NEREú RA'MOS <Pela or
derrd - Sr. Pras..idente, enviei O. Mesa 
requerimento de destaqu-e no senti
do de suprimir o art. 34 e todos os 
seus pará.gra.tos. 

Trata-se, portanto, da ~limlnação ~o
t.al dêsses dispositivos e o me,J te
QU·erim.ento deverá. ter prerer~nc!a sô
bre qualquer outro dtestaque parcJnl. 
<Muito bem.) 

O SR . CARLOS MARIOHI.':L.'\ -
1 Pela ordem) - Sr. Preatdentc nt!s
te ca-so, pedil1.a que a votllÇâo rtsio 
feita por partes : prlmt!lrCJ o u.rt . 3-l 
e, em seg-uida, oo H 1. ··. 2 . o e 3. n . 
<Muito bem.> 

O SR. PRIESIDENTE -·- De acOr· 
do com o Regimento. vou dar pr-~!e
rência s.o requertmento do S1. Ne
reu Ra.mQS, qu-e é supre~ivo d-o a: t.!
go e seus pa.rá;gra! cs. 

O SR. NEREU RA:l\IIOS (Pela or· 
ctem) - Sr. Prçs1doente, pe-cU a su
pressão de todo o dJsposittvo porque 
já exllste 1ei od1 nnria regulando a 
anistia. As 1·estrtções a que s·e referem 
êss.es preceitos, poci.em também. ser 
oportunamente JbJeto d-e legislação 
ordinária. 

N~sta.s conddições, peço tà Casa 
que aceite a supressão do art . 34 e 
seus pa.rágr a.t os . 

O Sr. Caíres r.te Brito - Estamos 
acima de qutlllqller tei ordiná.ria. por
que somos consutu1ntes. 

O SR. NEREU RAMOS - S-r. 
~te, insisr-o no meu pedido. 
<Multo bem. > 

O SR.. OOSTA ~ (Pela orde?n) 
- Sr. Presi~nte, esbando eu d:e pl<e-
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no acõ!'do c-om !l que a.caba de dizer 
o nobre Senador Sr. Nereu Rs.mos, 
não poderei d-efender o texto. Como, 
porém. o autor 1a emenda de que re
sultaram essas ji.;posi.Ções, Sr. Depu
tado Euclides .FLg.ueiredo, deseja sus
te:'ltá-la, pediria a V. Ex. o. que lhe 
co :lC·:! de E s.e a pa 1:1 v r a . 

O SR. ETJCL!DIDS FIGUEIREDO 
< .... > (Para encaminhar a votação) -
Começo, Sr. Pr~sidente, deebrand<l -
-e não seria pr~cL<)() fazê-lo agora, 
porque jâ disse por mais de uma 
vez da tribun3. - que sou a favor de 
anistia ampla :: lrrest.nta. Não es
tou. }XJrem, aqu1 pa.ra obter doê5t .-1. 
Assembléia tudo quiii.nto penso que .se
ja de Justiça. .:ie ~onveniência poll
tica e até de nu:nmiõad·e. 

Quando, ~:.m março clê~ ano. pug
nei por que fõssem abolidos os a: u
gos 2 . 0 e 3 . 0 ja. lei n. 0 7.474, ci.e 13 
de abril d-e 19~5. ctesp<:rr.ei grande ce
leuma nesta C~s-a e qua.se vi pre~ 
jud1cado LO-dv m~ll esfõrço, não rõra 
a hâbil e mr.eligc:nte intervenção dCis 
meus nobres companh-eiros da U . 
D . N., à fr·~.nte Jos ~ua.is se colocou 
.) s::·a:ld·e parla:n~!'li.ar Sr . Pr.ado K~·l-

. iy. 
O Sr. Prado l(el!y - Agradecid-o a 

V. Ex.:1. 
O SR. EUCLIDES DE FIG UETR.E

DO - Não fõra a intervenção, insis
to, o m~u c~fórçc teria redundado. 
po~~o à!z.e.r, em nrdaà-eiro 1nsuces-
so. 

Não 1: 1Et. eu cncont::.-a.r o 'oom sel'l
so c a ccn~ciênc:a c.!0s meus par-es. 
;>re~nd-cndo, agora. mcicilr no mes
mo por.to, c::>m a p!'etensão d-e torcer 
s-eus ;>en.:;~ men tos. 

Foi a.:;sim acrecli t.::mdo que moldei 
minha emenda, adot~dn no Ato clns 
Disposições Constitucionais Transitó
rias, fundindo acruilo que estava pre
estabelecido e que n5.o conseg-ui demo
lir com a pouca coisa C!~e Rii'~d~ dese
jaria obter dos meus nobrP.s cclegas. 

Não se !ale, - rupito. :.:ându. agora, 
- em matéria constit '..lc!onal, porque o 
projeto estfl. eivado de matéria não 
constitucional. 

O Sr. Prado Kcl!y - Tr~ta:se de 
matéria. consUtucio·.1al. E' àa tradição 
das Constituintes b1·a~11e1ras tennil'!r.r 
a vot."tÇ:!o com a ma~6ria. da anistia. 

O SR. EUCLJDIZS FIGUEIREDO ·
Agradeço o apoio que o nnbre colega 
me traz. pois vai dc.r-me ensejo .para 
tocar nesse aspecto . 

< •) N·ão foi rev1sto pel-o orado-r. 

Não se fale , como vinha dizendo -
e peço a atenção do nobre colega , s0.
nhm· Nel'eu Ramos ... 

O Sr. Nercu R,p.mos -- Minhas pa
lavras estão regiStradas ::os A n!lis; 
V. Ex.::. poderó. lê-las . 

' O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO
. .. n5.o se fale er1.1 mo.t~ria co:nstit;.;clo
nal. ãiante de um projeto c.hE:io de ma
tüb de lei ordinária. 

Eu mesmo quiz den-abar - e nao o 
ccnsegui - um artigo, não de lei, tnas 
ti e r~gulamento do ~crviço ti.üllta:·, 0ndc 
qu~<sE: si! cltz como se dtve f.::.zcr " ombro 
armas' ' ! 

O Sr. Plinio Barreto - V . E:~ .n ~trn. 

O SR. EUCLIDES FIG\JCIR'i!:DO
Proponho fique no texto dí:!s D~spo~i
ções 1'rr..ruit6rías a m0.dicta pleittD c!a, 
pal'?. que produza efeito nesst?s sds 
meses de adaptação de um regime tru
c;ult:ato de l 5 anos, para reõime Jib::r .:tJ 
como o des~jamos. PrctiLtZil;c\o éss~ 
fc>ito, de~aparêcel'á. a ~;ranctc caU!i:l. 

Ajua~d.o pelo apane do i!u.c;t!'c co
lega. Sr. Prado Kclly, assim r .. 1esmo 
como S . E-z:.. uechu·ou. JjoJ.?-se ar'ir
mai.· qu:3 s~ trata de matér ia ct:m!idtu
cio&:lal. pois Úão Sê di~c:.!~~m o~ tex~os 
con::.ti tucion~i3 somente l;.~ lo (tU·~ êit!:i 
sãc no mctnento, rna.s b~~cn.-sf: ~ni>::,i
c!!o.::; nos textos · anteric..rE·~. l•'o!·t·a a -se. 
assim, a histéria d~ qualquer I11ediua. 

-'- unb tia jj. foi inciuida r.a C.:on.H.i 
tuiçfw cte H)~-2 e - ::<: ~hhl me fal~ut' 
-.~ m ::mur:u - muitos dos l10bl'C:.j cci~-
2'U:> elo :? .S.D. votaram .:.:.:>a anbtia, 
que ~,,j nmpta, ~mplissim:l. da::; mais 
t~mpla.s que ~c deram no Br.::.sil . 

O Sr . Lino Machcdo - i·.i.JO!ado ! !!; 
::.em a menor rest~·~çtil> . 

O Sr . Fernandes 1'c":. rc,,·a - ? L:!l:.iO 
que, num l·;~fs ~amo o :-tcy,::o. c::~ qa :! 
no gu·;i:!'llO s~ comctL::l t~t:u:.ts injus
tiças e t.:1.&1tas mah·e:r:::aç~:~s . dt~\'C~1':l.;; 
dar n.ni~tia ampl&. ate a !>:~uva. (Ri~ol 

0 SR. EUCLIDES FlGU~~l1~E.!)CJ -·
A de.spelto da campa!lha dc·s lav.l.'.::.do
res . . . 

Acentue!, Sr . Pre~idcntc, qt:e nü~ 
ir:o. te'!' a inhabilidade de inc:idir n um 
mesmo ponto. Posso c!~7.er que t'ui 
vencü:!o em março, nesta -~semol(:ia, 
querendo a aplicação da mesma me
dida . 

O Sr . T..iao lt1acl/.".z.(7o - V. E~.-.:1 c~m ~ 
r ;:uiu n ·;oltü à!, f6:·ç~~ ~rmn.~~s <le 
ant~scs camarad.o~ r.css.Jc; ~fn~~~:).do~.; 
durar. te vãt?os o.nos. . 

'"> SR. EÓCLIDES F!·.:HJE!RZCC -
De~ejo a a.plicação do:; ~r ~:;. ?. e ~~ ela 
Lei n.0 7.4':'4. Pretendo ·.l :l~:,}.;5!~ '::1tc 
n.cb;:tl-los a o te::to, c :l cs~:::.;;:.:~'J da 
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cr,•1.;tltti!.~üo ac~!t::m c~sa minha su
~cstão. 

De f<'l.to, ~ão se ptde pro;~r!amente 
~mistia, pois a. mf:sma já consta da
quele decr~to, que a~-?im dis[Jóe: 

":E:· c:one:edi{!a anistia a todo5 
q~nnt.os tenham cometldo crime 
~)olitiC't' (!csd~ ~ulho de 1934 até a 
c1ata , p~·omnl t;a.~ão dêste de
creto" . 

'!"raw.-se c.ie <n:i:.tía ampla . 

~ ii.o es: ou ~edindo n nistia . Como o 
rh:r.:·~to r~~ :~ t:m::t r C':- triçáo que e~t ji 
qm~:: derrubar e nf.o cons':g~i. venho. 
Oi;:J:·a, :,.molcic.r C·!'.ta rcstnç ... ~o coz:n y 
n~~· ·s:.!dal:! .. <!e se concc<!e:r am::;un. 
c-.c; ·• t ir.s ou~ 1'. rf.c'r'.:'(:cm. E . por i~so. 
trn vez d~ s~ d izer, no Ato das "Dis
pc~lçócs ·:cra:dt(d:b''. que os am~tia.
clc:·:, pCL'Qt! L' já o s:lo. "elevem azur. r 
(:r:r ':<·;~·. :.tnL-;. t '.:~ " . -- c~ int.er~fscnte, .~em 
wds tllL -- que as Cc:'Tlissnes se pro
~u:nclr.m a r~: ·~pl'~ito d~ ;;\H't situaçiio. 
:ratE'-~C de <~Jvi·:: ou milit:.t:·es. propo-

, :; ~:jnm !:n~·tli:·. r~~=-::.c!1te in:·:orpor::tdo·; 
r.' ..-; ,., , .·:.- :!.~f. n. qu!: !~l~!:~tnc !nM, !'lOS rc~;-
11~:. cu.\•os }:osto~ c P.r;tdu~çóes .que ti
:-::l.-. n, :1:1: c.:.i r;0 pmU(\t"·-. ngmtr ·. •:lrlCO O 
p~·u!!uncinmt;r!tO tb .s Ccl=ni;.sõe:;-

D eu-lhes a vant agem de ~e defende
rc:n numa situ~::lo moral e mate-:ial 
me~hor. E falando em situa<JlO .. ua!.-:-
1'12.1. wco nu:n ponto que ~ A:;s -::mbléia 
d 1:ve atentar. 

03 tini.stiados qu~ as "Dls~osições 
TransiLórias" .ibran6t:m, não sAo <'·c; 
colegas que estão ::tqi!í sent.a.ins f:~
tes cccc-se dizer não p.rccisam d3 a" 
nisti~: ji f\ tiver3m no seu maio:- grau. 
Os qu~ necessitam del-a sã-o )S <1'l-: 
c~níí.o lá. fora: Cloficüüs, !un.ci~.~nários àe 
alt!). categori:l, dlplomatas, .:;argen·os. 
s o1di:Ldos . porteiros, o;erv::!n·-:s :-! .:0-~lti
nuos dt:- re.pa~!ções. aguardand.; C':•m 
fome. o retôrno às -;uas c~UJi)açó0.s . 
Além dt1sses. por.:!m, hé. os qut- aese
.1am legalizar su9. situação como cida
dães da Pátria, r€cebcndo um certi
ficado com que possam plelte=~.r na 
\ida pública, cm~rêgo dt- qa~! Lire.m 
o necrssário oat·u n1&nter R :amilia 

F...á. soldados na -ni;.f.'ria; há filhos 
de sotde..cios que não frequentam e5(. ";· • 

las por não terem calça.do nem pão 
para merenda: há sargentos enver
gonhados, em.prP.~éL.Uos como garis P.>'!"l 
Belo Horizonte: há oficiais do Exér" 
cJto. coronéis, majores. ou protessõres 
da Escol:o. do Es-:a dI" i\1' ator do Exér" 
cito, cujos filhos estão, por favor, em 
ca..sa de amigos I E' a esses que se 
que: dar anistia. <Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Lent'bro flO 
nobre oraáor qu~ seu tenrupo est~ 
quase findo . 

O SR . ~V CLIDES FIG ti'El aEDO 
- Lamento que o tetnaJO seja ~ão cur
to para .1:na. matéria tão ext'!r1s:. e 
C.il!nplexa 

O Sr. Osório Tuiuti - A emenda 
do nobre- c ol-<;ga honra seu ~assa de 
político e militar. Diante do q:1~: a 
Casa aceitou hoje, acho que, a .. ).mlu
t~mente, não poderá deixar 1.: a;.,r.,
var a emenda propostn por V. Ex.n. 

O SR. EOCLIDES FICUEIHEDO 
-- Agradeço o aparte ~o n.:>!)l'"! r.lé
.presentantc - duas ~~s cclega, meu 
antigo coh'landa.do e discipulo, - pelo 
Rio Grande, terr:~. a que tam~,~m <>S
tcu ligado pelo s:1ngue e pe!o ~o:-açi·l, 
o· Sr . O~.:óri-:> Tt<luti . Re~!stro o 
~tparte ccmo um dos rru1iores ;L~~tos 
que l-evo dr.qui na minha r~ d~:! cfí<:io 
paxlum~·ntar. 

O Sr. Café Ftlho - E no pE:!'lSJ.
ment,o dv nobre ora-dor e do il:.t.; ... :e 
c-olega re:flete-sc, n~uuralment'' o 
oenssr.1ent~ do E:-::P.rcito Bra~i!::i ro . ci.:.: 
(tu e V. V. E}~?.s. são g\·a n::l~!:. .1gu :·a~. 

O SR. EUCT .... IDES FlGUEIH.EDO 
Dou. tc.m!.rém, g·.~;:!1d~ v:J.lo: :1 c.· ~ i)urt~ 
de V. E:~ . :~. . que. aprecia o qu~.::i r ~J de 
minha ativLdad;; mil!tar bem J::: !'or•\, 
. lcm de lo!'lgP.. 

Tenho, porém, que term!nar c de
sejo ch::1m~.r u n.tenção dos S :·!:. !'t.e
prEs~nt3.ntcs que hoje, ~qui, foram da
l;...lS três r.ni:;;:n:;: ~lO~ il'~~ub:1JiS!;v ~ . aos 
desertores e aos grevistas . 

Não c!is-cuto mMé:-1R vcnci.u:t . r.:a.s 
lcmbrnria que emrc êste:; há dn:er
tores de duas gr3núes .<?. uerr~s. nt..s 
quais bres1lei ::-o~ vcrtr.ro m Sí'.n!~U? e 
ficaram enterrados nos ,;,1m~') .').:) ja 
!táli:t. 

~.!:Sim, Sr. Pres!<lcnte, S0\1 :l? •)pi
n!~o que não se feche a porr.~ a 1s 
i!Il;PliCa·dos nos crimes polit!c..~ · .1ão 
~e arrede da comunida.d .~ brasileira, 
quando se !ala em crédi~ i t -::;n;ii
nnça, t:sse gran<!-e número d :: ~:o:uie
nados que amam a nossa p.:\ 1.ri<! :;o mo 
todos nós am.:!.mos: justn.m mít- no 
momento em que d ez.ejamw:; dnr· ~ to
dos os brasHeiros um regime 1P.!ilCt;rá· 
tfco. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.> 

O SR. PR:!DSTD'K'l''IT-: -- Vou sub
meter n vc~a3 o d~~ ".t:l':!\~~ p~.:·~ ~ su
l)!'ess:\o do nrt . ?-! e seus p~rác:;:·afo~ . 
· Os Senhorc:s. qn:o o sp~ov.?.:n, quei
rgm lcva!~~a~·-~~. (Pawr.). 

E stá ::!;:>:-cvr.c!·J ..... s::):< r:~ ::~,: c. a:- ·: ~ ;o 
e seus p!rda:-afcs. 
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SR. EUCLIDES FIGUEIREDO -
1Pela ordem> - Sr. Presidente, re
queiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai se pro
ceder à verificação solícítaáa (Pau
sa). 

Votaram a fa. vor 159 SRS. Repre
sentantes e contra 81 . 

(Está suprimido o artigo e seus pa
rágrafos. <Palmas) . 

O SR. AURELIANO LEITE 
<Pela ordem> - Sr. Presidente, esta
va ausente quando se procedeu à ve
l'ificação da votação: se presente, te
ria votado pela manvtenção tio texto. 
C Muito bem>. (Palml:ts) . 

O SR. ADROALDO COSTA 
<Pela ordem> - Sr. Presidente, tive 
necessidade de me retirar do recinto 
po: poucos instantes. e só agora estou 
voltando. Quero. porém, declarar a 
V. Ex., que, se presente estivesse t~
ria votado pela supressão do ciisposi
tivo constitucional. <Patmas) . 

<Durante a declaracão de voto 
do SenhoT Adroaldo éostc., reas
sume a pr:!Sidência, o SerLhor Me
lo Viana, Presidente J • 

O SR. PRESIDENTE - Há. ainda, 
~ destaque do Sr. Café Filho, supt·i
minci.o os ~ ~ 2.0 e 3.-> do al't. M , n:Js 
seguintes térmos . 
Suprimam-~e cs H 2.0 e 3.0 do ~rtl

go 3~. 

Sala das Sessões. em 7-~-1948. -
Café Filho. 

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Presi
<le~lte, Estou sufic1enr..emc:nte ma.àu
xo para nã.o b.5is~ir, a asscmbleia ji 
l'ccus-ou per esmasacor;"t. maioria a 
.z.nbtia. prop('lsts. pelo i!ustre colega. 
S!'. Euclide:s Plgueiredo. 

1?a1·a que perder tempo? Retiro o 
1neu requerimento. <Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: -Em con
. seqü~nch do . .·esulta.do da vot:açao, 

estã.o prejudicados os s.::guint~s l'equc
l'!mer..tos de destaque: 

Requeremos . destaque, na !arma. 
~eé,ri2l'lental. para a expressão: 

· •·sem mais direito algum". do § 3.0 do 
.art. 3-1.0 ào Ato àas ''Disposições 
Constitucionais Transitórías" do Pro
jeto revisto e publicado à página 5 do 
.avulso distri•buido. 

Sala das Sessões, em 6 de setem
bro de 194~. - Euclides Ftgueredo. 

Exmo: Sr. Pre!'idente da Assem
bléia Constituinte: 

Peàirnos, o seguinte desta.qt~~: 
No art. 34, redija~se o § 3.0 da se

guinte maneil'a: 
Os que. em contrário, não devam ser 

aproveitados, deverão deflnitivamen- . 
te passar para a reserva ou ser apo
sentados, com os vencimentos atuais 
e proporctor1a1s ao tempo de serviço. 

S . S . 7 de setembro de l94ô. 
Adelmar Rocha. -- Lino Machado. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem
blé!a Cov.stitulnte: 

Requeremos o seguinte cl.est:ique: 
No pa!·ágrdo 3.0 do art. 34. supri

mam-se as p.alavras "demitidos ou 
exclt.!íctc;;" . 

S. S. 7 de setemb:CJ de 1946. -
Adelmar I!oc1ta.. - Lino Machado. 

Requeremos àestaque p&.ra a em~n
d~ .n.0 ~ . 611, das "Disposições Tran~~-
tO!'las". · 

Art . - Onde convier - ''E' conce
ài!:ia anistia ampla a todos quant<>s 
tenham cometido crimes poUttcos até 
a present.e dat~". 

1.0 s!gnatário: deput~d<J 1!1ilton 
Coires de Brito. 

Sala d~s Sessões, 7 de setembro àa 
1946. - Carlos Prestes. 

O SR. LINO MACHADO (Pela CYr
d.em) - Sr. Presidente. também . re .. 
ti!o meu requerimento de destaque, 
ante a impossi-bilidade de tornar vi
toriosa a anistia que está no pensa
mento e no anseio de tcjo pc.wo bra
sUeiro. <Muito oe·m .. ) 

O SR. PRESIDENTE- Há. agora, 
requerimentos de destaque dos Senho
res Ner.:m Ramos e Café Fllho. para 
supressão do art.. 35. nos seguintes 
tê:-mos: 

Requeiro destaque do art. 35 e seu 
parágrafo único para ser eliminado 
do texto porque o assunto 'ooàe ser 
resol•lido pela legislação ordinária. -
Nereu Ramos. 

Suprima-se o artigo 35 e seu pará
grafo únicv . 

Ss.la. das sessões. em 7 de setembro 
de 1946. - Café Fi.lJ'lO. 

O SR. CAFE' FILHO .- Sr. Pre
sidente. desisto do meu reQuerimento 
de destaque . . . 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Café Filho desiste do destaque. 

Consulto à Casa sôbre se posso 
atender. 

Os Senllores Representantes. que 
concordam. queiram ficar como &e 
acham. <Pausa.) 

Está atendido. 
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Re$ta o requ~rimf.!1to do Sr. Nereu 
Ramos. 

O SR. NEREU. RAMOS (Pela or
dern> - Sr. Presidente. propus a su
;:Jressão dêste artigo pelo mesmo 
motivo por QUt: tenho pedido a de ou
tros: po:que a matér1a pode ser me
lhor regulada em lei o.rdlnária. 

O SR. COSTA NETO ( •) <Relator 
Geral). 

Sr. Pre:ddcntt- estou de pleno a.cõr
do co:n a opinião que acaba de ser 
maníf~stada pelo nobre Senador ~:c 
nhor Nercu Ramos. 

Deveria C!:d e r a. palavra ao ilustre 
Deputado Sr. Euclides Figueiredo. 
o~::t defend ~r o texto. 

Eá pcucos momentos. ~orém. um 
col~f::t dc·darou-m~ c;u~ h::~.via quei
xas :-;óbl·c~ o f a to dE' não dar o Relator 
Geral a palavra, para defesa do te-xto, 
aos membr:").'i ci.l Comisséo. 

E:n geral. qnando sou contrá~·io ao 
te-xto. peço ao autor da emenda que 
moti'lOU a nropo~ição r.onstantc do 
tex~:) fa;,~a a def~sa. 

Eu não noderia pedir n V. Ex.11
• Se

nhor P~·c·wlen t~ concecesse a pala
vra !lOS me:nbro·~ da nobre Comissão 
de r: ue faco parte . .:Juando não sei 
ntEis os se1.1S componentes aue dese
f.)m defender o texto. Por isso. te
nho i:1dicado. !lí"ttt:r~lmente. acn!éle 
QH~' sendo a u~:)l' da cm.cnd:.l. seri. i"Pso 
facto. o dt1fen ... or do texto. 

P o: &.~te nh•r.ivo. ~ :1 ~t:s de conceder 
:~ pab·:r.1. HJ nobrE! Depl!tado Senhor 
E~cliues Figue:irccto, c~1. 1mm nio :e-
i:~~o!'rt>r n::t rr e:zma c"nsura. pr.r~ •Jn
! O ::e !lá alr:-u:n rn~mb!·o c!a co~\ssão 
Qt!~ ct·~.:::f'.ie t:Je:'ender o t,e:; to . 1Pu.wm.• 

Ccmo :1enhum clêlt~S s~ manife;-;::t , 
p~: \~J ~ V E::. a Sr. Prol dente. con
c~~!:t a !):·:bvra ao ·s:. Euclides r""'i
~u~·i!·edo . 

O SR. PP..SSIDE~TE - Tem ~l P::\
;El. V!'9. o Sr. Euclicb; Fi ?; lleiredo. 

O S...~. r::UCL!DT::S PlGUF."!:!~Eí.'•G 
iP,;ra e:·:~C.. I·únha.r a l:oia: ·::·r,l -· ~l~
!1hG!' Pn·~ici2:> i..e, o n!·t.. 35 · vcJ!~:l 11i:; :!::l. 
sôbrc ~nfsti~. emborn sob c~!t:·=.t. f u:·:w,, 
por(Jue prcl{;u:~ restabelecer dire:tJ:.; 
conspu~·~ :.~us po!· um ani~o cu Cu: ,:;
th.uiçáo de 37. ji agora rcv0g~•!o, e 
muito b€-m revogado, pois que acvéra. 
ter efeito sol"'!le~r.e pa! a dois meses, 
conforme o texto dn mE'sma COllstltu1-
ção. Pas!'ados os dois m-e~es, foi o dí5-
pos1tlvo revi~crado, ou melhor, foi re~
suscttado, para. ter rõrça ele lei por 
tempo indeterminado. Se já era. ~ma 
iniqti!.di!.C€, po~·:-;~e fcrh d1reit0s de .ni-

< >~~) - Não foi revisto pelo ora.dor. 

litares e runcim1á:·ios, sempre respeita
dos nas ConsUtu1ções anteriores, mes
mo no tempo da Monarqul.a: se, àquê
le. tempo, como texto da Constituição, 
também não devta ter aplicação du
rante dois m~:.e:>. pois atentava con
t:-a os direitos . - revigorado, é nulo 
em face da própl'ia Constituição que o 
criou. 

Diz o a:t. 17 ~a Carta de 10 de no
vembro de 1937: 

'·De!1tro do prazo de 60 dias, a 
contar dil data desta Co~stitu1ção. 
poderão ser aposentados ou refor
m·~<los, de ac~rcto com a legislação 
em ·.rtgor. os funcionários civis e 
militares. cujo afast.amento se im
puse~·. a juizo exclusivo do G ovêr
no. interêssc c!n serviço público ou 
por ~O~"lV~!1iê~ 1c' a do r.:!gime". 

Duas coh:~s h~. " dis!!n~uir: o 1n:.e
~·ês5e c!o St!rviço ;Jú0lic:o, c~t:r: ~ pe!·m: 
nent.e. ~: c c~mvei1!ôni:! i: do !'~ime, qu::: 
não sei c;ucm a d:!-fencln. ~.z-o:·a. 

O S·R. TOLEDO PIZA - V. B>:.:~ 
está en ~:t!!ado. n.! :1da hoje há muit:~ 
gente f!Ue a def:·•nd::!. 

O 5!1. F.UCLIDES PIGUE!RF.DO ·-· 
Mas o n:·tigo fot revigor~t:-lo p::-1:1 Lei 
Constitut:ion~l -:.:ún~e:·o 2, as~im n:·di~i 
da: 

'·Pica rt>!::t.:""! t~ l("!cid~, por tc:noo 
indeterminuà0. a fRculctnde ccns
tante elo ~:t. 177, ct:1 Con~:it~liçJ.n 
de 10 d~ novr·rr.t.:ro ce 153'/". 

M:n.s, n.s~!m a~:a -- nl~:;()•;a o dita~t :-: r. 
que se chaJn:w:l :1. ~~ m c:-ano Pr<.>si-
dentc r1r. R C"t"lúb lir.a. - '·usando c!rd:i 
n. tribuiçôes que ! h e r.onf cri::t o n rtiZ"u 
180 d:1 Co:-lstítui~·5.o' ." 

"tste a rtlf.!;o outorg~ v a :ll) P r.:si ~117·~: ~.e/ 
da Rt-'pú b!i<'::t poct(: rt~1i p .. :1 !'a .. eKpe :!i:
decretc.s-leis s6bre tódas ~s ma teria::; 
de competê11Cia lC'rdslstivn". 

P'~rguntu aos Srs. Constituinte:; se 
revigorar artigo ·~e um!! Constituiçil.l), 
o qual já n~o ex!~lla, é, de :llg:.una sor
te. rnatérin d3. r.ompetência legislati
va . É maté~·i:l ~o:Jstitucional. porcan
to. a emenda número dois é incC!1~tl
tuclonn1 perante a própria C;uta de 
1937 . 

Aqui. nc5tn. Cons tituiçlo . .. 

O SR. AURELIANO LEITE - Pe1o 
amor ct~ D eu!>, :1ão chame a i.s~o Cons
tituição. 

O GR. EUCLIDES DE FIGUEIRE
DO - Tenho que dar um nome qunt.
quer. Nilo posiodlzer "esta co!sa", por
que vti.o licar zanga ttos . 
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O SR . T(lLt:.DO P!ZA - !nfci.tz
mente, 3inda está. vigorando o espírit~ 
de~~ Constituição. 

O SR. EUCI.!OES DE FK~UEIRE
DO - Nesse texto hlt. o a~·t. 13 rout>. 
diz: 

"0 Presidente ela Repilb!ica . nos 
periodos de r~ctsso cto ~aria.m~:t
to ou àe àissolu~;ã0 da Càmar"l dos 
Oepu!.aaos. poderá . .:;1: c ex\gir em. 
ss necesidades do Thtado. expedir 
decretos-leis !::Õb!;'e maté~·ia <.ht com
petêncla l(gi~Jativa da Untã.a" . 

São entretanto, feitas al~umns ex
ceç~s . 

Logo a primeira é E:~t.~: - modifi
cações da Ca: ta ConstituciOl~al. 

Corno se vê. há. 11m artigo qu~ vc~1a 
essas mo.:U!icnçõe-s. E existe ouc::o o 
de !1 .0 174; que . tcdo êle prenche o ca
pit\1lo d~s emendas à. Cm1stit1.~ição . d('
term!na.ndo que es:::::-.s scrio feitas ~m 
cc;.i: ... ·, : ~ :-;ão .io Presidente da Rer\J
blica com o Port r.: I/.:gislativo, r-eja po:
inic~~.tiv~ do p:·imí!i:o. seja pnr inkh~
ti v~ à o scgu!-. do . 

Portanto. se o art. .177 foi um<\ re~t
lida.de -- dm·a r~aU .i adP - diJr~!:te. 
60 d ias, ccmo dura e triste realicladc
a!nda. é isto que está aqui <exibe a 
Cvn:;tit:.:.ir;ã.o de 19:::7) : "e o 'lrt . LTi'. 
rer· : ~.). f~.Ú (J!\'"" rr:t!idade cturnnte GO 
d!~s e. por efeito aê!t:. foram refonrt~
diJs cu apo<>entados :nulto:: serventLld.
rios civis e rnilitnr·es do pais; se ele 
dava tais poderes uo Chefe do Bstau:;, 
durRnte ac;uêle pra:'.o, t'..ldo quanto. x:m
seaào nêlc, foi feito depois dêss-es GO 
dias é nulo. - e nulo porque !:: 
porta e!Il modi!!c:;"ão da Constitt:i ~;.~:-:1), 
pa::-:1 a (IUE:.l o Chefe dn Nação não ti· 
nha. abzclutamente, poderes . 

Se a Asembl~ia Constituinte não 
, mantiver o texto do art . 35, estarâ, co

rno o Chefe da N3.cR.u da.quêle tempo. 
revigorando o art. 177 da Constit\\i.çã.o 
de 37. im:~rc-vendo-o na Carta que va 
mos promulgar d.a(Jui a horas. e crua !c
vará. o .s!nete da democrad~. u,ruilo 
bem. Palmas). 

O SR . PRESIDENTE - Vou pro
ceder a votação do requerJ.n:i.ento do 
S:-. Nereu Ramos. de supressão do 
art. 35 e seu par~rafo único. 

Os Senhores. que o aprol'am. Quei
ram levantar-se. <Pausa.) 

Está. aprovado. 

O SR . EUCLIDES F·lGUEIREDO 
<Pela ordem . > - Sr. Presidente, re
queiro veri!icaçã.o de votação. 

(Pt"ocecü-se à verijicaçãa da vo-
tação.) 

O SR. PRESIDENTE - Votaram 
a !avor da supressão do art. 35, 1?- seu 
parágrafo, 115 Srs. Representante~ e 
contra 106. fPalmas.) 
· Está aprova.:.la e supriJni.dos o~ ar
tlgo e parágrafo . 

Antes de encerrar a sessão. aevo 
lembrar aos Srs. Representantes oue, 
amanhã, começa o prazo pa:-a o rece
bimento de emendas de redaçfi.o, ao 
projeto da Constituiçã-o. 

Consulto à Casa sóbre se devE>mos 
fazer sessão h o ,ti! . às 20 !l-oras. a~au
sa.) 

(0 plenáTio manifesta-se Javo
rà-r;elmentc . > 

Convoco, pois, uma sessão para hoje. 
às 20 h-oras . 

O SR. PRESIDENTE --São r:nvia
das à Mesa as seguintes: 

Df.C! • ./IRI'.Ç~O DE VOTO 

Se a democracia se manifesta pela 
vontade :.lo povo. não vejo por qu~ há
jam sido c:la.dos restrições par~ uns 
e benefícios rara outros que csr~t: no 
poder, e se acham em condjçõe~ de 
conconer a postos de gov~rno. tf•l' "mo 
depois de promulgada a Const.itulçáo. 

Votei, por iE~o para que não hGuves
sem inilegibilldades de quem quer que 
seja, ~s~urando indistint.amente o 
direito de se candidatarem toav!i os 
cidadãos brasileiros, maiores de 21 n nos 
e no gôzo pleno de seus cti.a.·ctto::: po
líticos. 

Dêsse modo. não marchamos posi
tivamente pãra a democracia! 

S. S. , 11·9-194G. Barreto Pin-
to. 

l>ECL/.RAÇ_ÃO DE VO'l'O 

Declara a bancada. comunista que 
votou contra a homenagem propos~a a.o 
cardeal Cerejeira.. não porque se tra
te de figura de um ~ardea.l, mas de um 
fascista conhecido, representantt. do 
sa.laza.rismo que oprime e esmoga o 
povo portUóuês. 

O clima democrático que se vem 
procurando criar dentro do BraslJ. so· 
bNtudo no momento em que estfl o a. 
findar O,!, trabalhos de votação \.I"" nos
se. carta constitucional, é incompatível 
com homenn.ge:1s dessa nature2a . 

Cremos interpretar os sentlnlf:nLOs 
democráticos de nosso povo,. votando 
contra a proposta. tr&Zid.e. a esta As
sembléia. Constituinte, tnas assim &.gln
do ressalvamos n.ossa posição a !a vor 
da llberda.de religiosa. 
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O que reputamos prejudicial e pro
fundamente anti-democrático é a ten
tativa. de envol'Ver person-alidades re
ligiosas em questões puramentE: polf
ticas, que mal encobrem as manobras a 
favor do fa!.\cismo. 

s. S., 11-9·46. -·Carlos PrestP.s. -
Gregório Bezerra. - Claudino J. Sil
va. - Batista Neto. - Abilio Fernan
des. - Alcides Sabença. - Ma-z:.ridio 
Grábois. - João Amazonas. - Jor
ge A mac1.o. - Osvaldo Pachccú. -
Carlos Marighclla. - Caires de Bri
to. - José Crispim. - Agostinho de 
Oliveira. - Alcêdo Coutinho. 

O SR. PRESIDENTE - Está. fin
da :l hora d~ sessão. Vcu levantá
la, cc:rJocando outra o~tra hoje às 
20 horas, com a se-guinte ' 

:::>P.DEM TlO PI.\ 

C0!1tim!ação da vct9.çã.o do '{)ro!e
to da Constituição. 

D~ixaram de comparecer 18 se
nhores Representantes: 

Partido Social Dem.oC?·átl.co 

:\mazo~ns: 

Leopoldo Per:>s. 
Cosme Ferrc!ra. 

Maranhão: 
Odilon Soares. 

PernambL<cú: 

Persoa Guerra. 
~'\lagôns: 

Afonso de Cn!·vall'lo. 

Goiás: 
João d'Abreu. 

Paraná: 
Flâ·;io GulmD.rães. 

Santa Catarina: 
Roberto Grossembacher. 

:R1o Grán.r:Ie do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Antero Leiva;;. 

União Democrática NaciJono.l 
1-tal'anhão: 

Al~!·ico PachectJ. 
Fia ui: 

Antônio Correia. 
Coelha ~odrigues . 

Para{ba.: 

Aàalb~l'to R1be\ro. 

Minas Geràis: 
Milton Camy.,c~. 

Santa Catarin~: 

Tavares d' Am~ra \. 

Partido Trahalh!Jta Brasileiro 

J~.!1nas Gtrais: 
Léri Santos. 
. São Paulo: 

Ma:-condes Filho. 
Deixam de comparecer 18 Se

nhores Representantes: 

F.EQuERIMENTO 

E:·.n10. sr. ?rc~idente da Assc:m
bMia Nacional Constituinte. 

Rcqudro à V. Ex.11 se digne mandar 
1nsc1·h· l~;:t ~tt\ dos uossos trab~Jbcs o 
inc!uso art1go do Desembargador • .Tosé 
Puartr: Sodré a "Igreja Católica e o 
p-rojc'l.o Con"Stitucio:'lal" e publicado no 
Jornal do .PrasiL 

Ss.ta das Sessões, lO~S-46. - .4.lves 
Palma. - Publique·se. 

J. ICl'.~H Cll'!Ól.!~P.. E O PROJETO CON:->TI
TUCION.\L 

.!:. linguagem, que possuo como uma 
revelação sobrenatural, seguindo, co
UlO sigo, a escola tradjcional, chefia
da por De Banald, t:r..le sobrepuja &. 
t~oria da inven~ão progress.tva, do.3 
trar.sformistas, ou do instinto primiti
vo da hom.gm, como quer Renan, ou 
da elaboração progressiva, de Leihnitz 
e Whitney, eu a utilizo com orgulho 
e mais ur.:1a vez na sua forma l!scrita., 
~ra o serviço àe minha fé. A inteU
gêllcia finita, aceita e difunde, por es
se rr .. e1o, as idéias que a isso objeti
vam. E' o que o1·a faço volvendo a 
tema que, por ocasião da Constituinte 
üe 1~~. tive o enseje de examinJ.r, 
pela imprensa. 

Foi em abril de 1934 que sai a co.m
po na defesa do Preâmbulo, que no 
"Substitutivo Constitucional" invoca
Vt\ o nome de Deus. Cuidei, ainda, cia 
posição da IgreJa em :ra.ce da questão 
social. Alistei-me entre os que pro
pugnavam o salário associado. sob a 
forma de pnrticipação nos lucros. 

Também, vaU-me da oportW11dade 
pt\:ra agitar o ptcblema rura\ notada-
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menu~ <to êxodo da população. c;.ue 
cont.ributa para exacerbar aque!e pro
blema, questão tão velha que lemhra 
Lucrécio, o d1scipulo de Epicuro, há. 
20 sé~ulos, pois que ele morreu no 
ano 53, preocupado nas "Geórgicas" 
com o abandono dos campos e dos 
maleficíos econômicos que daf provl
lll'lanl, aproveitando ensejo para 
cantar um hino à vida rural e con
densar em magistrais hexâmetros os 
conselhos relstlvo.s à cultura do sólo, 
ministrando, ainda, ens1namentos da 
ciéncta do seu tempo, sôbre botân!ca, 
fisiologia e meteorologia. 

A lgt-eja, em todos os tempos, sem
pre propugnou pela melhoria das con
dições sociais e pela defesa da digni
dade humana. A Igreja exerceu, em 
tódrts ~s (~pecas. decisiva inf!uência 
sõbre n ordem moral e intelectual da 
Európa, e. depois, levou o seu prE>~tf
õio A. outros continentes. 

Há mais de um século escrevia Gul
zot: letait est evidente; le develop
pement moral et intellectuel de l' Eu
rope a été issenté ellement fis'f~lo(li
que. Parccourez l'hitrtoire de Vau Xl'I 
sieclcs . .. " Ele mesmo. em 1830 afir
mava: ellc <a Igreja> agissait, crüís. 
cla.1JMliage ct d' une maniére p~us e/i
cace ']:our l ' ::wzélioration de l'l3ta.t so
cial ". 

Não :;cr ia, agora. neste instu:nte dra.
mático para o mundo, e quando as 
fôrças espirituaL; ca.rec~m arre.Pmen
tar-se e P.g!l" para a rer.ovnc;'io da 
socicdn.c'c. sob o influxo de unta 1us
ti~e. cri~tã virtualrnente rcdentor9..: •we 
a sua pa.rtlclpaç:lo delxarln de ser aU
\ ' t>. e dtreta., na solução de todo~ os 

problemas. A transformação sóclo
polítlc3 do Brasil não prescinde de 
bet:s conselhos e de sua nsststência. 
mesmo no campo objetivo concreto. 
re~list!co . Já é d!sso um sintoma, o 
fato de ní\u estarmos em tace de 
um:1 rst.rutnraçr..o jJJridlca, que ~ust~n
te um Estado agnóstico . Esse tortue 
de V(lrd~dc, que lhe no!"t~ou o stste
mn conc;tit.uclonal v!Llc por um:3 afir
ma.c;ão de con!"i:tnça, de fé de sollda
rieciadc c d!.' justlçn e por 'wna· atitu
de ou de!lniçAo de combate s.o mnte
rJn!ismo. 

Quero reproduzir a.qui idéia. que ng1-
tP.1 e considerações que fiz em 1934. 
Correm os anos. As idéias, às vêzes se 
modificam, porém il 11 a toutours 'un 
jond d'individualtté, le méme homin
qut perststi .. •. " Não va.rlam no tem
po. Alltes se me fazem mais arraiga
das as opiniões e mais entranhados 
os conceitos. 

Ir.clino-r.L'le a acreditnr que a ma!s 
!crund;:. e dcsa~sombrada u.ti:ude na. 
fase de ~laboraQão do Projeto, :nesta. 
hora de dúvidas e de inqUleW.~õcs. de 
temores e de trtmsigências, que usso
berbe:n o mundo, cheio de negadores 
c de pessimistas, fôra. a dos Qi.le não 
hesitaram em levar para o uosso pac
to fundamental o nomP. de D<>u.s. fi
>:ando-o numa invocação que con&t!
tuirá o seu Preâmbulo. 

A Assembléia Nacional Constituinte. 
com aceitar essa idéia, terá. acolhido 
uma fórmula, qu-e n~nhuma seria. 
mais inspirada e sábia. de a.!lrmar os 
seus princípios espiritualistas e o ma
logro das investidas incrédulas e 
agnósticas . Nunca mR!s se np€l~ria 
para o nome de Deus, do que nct.ta 
hora de crise e incompreensões, de 
hostilidades e de desunláo, de : .. m
çõE-s e de desalentos. 1!: o que penso 
e afirmo com o denodo de minh~\ 
.sinceridade. 

Na estreiteza de minha visão, não 
atino com a oroceàêncla dos argu
mentos dos que proclam~m que o. téc
ni<:a constítuclonal se opõe ao Pre:i.m
bulo . .tidv.ert!ra. em 1934. o Dept;tadc 
Adroald.o Co~.:l:n que outras r:·:lrt l . ., 
constlt.uciomti;:; in r oc:l vnm, pC' r i ~ ua!. 
o nome de DrU;~. En r.er r.scent.:>i. e n
tão: c _..obr·2tudo est ututos p:;Htico;; 
d~ E.<:tado.:; n~publlcauo~;. A rh'!~ nica 
de 2 de iunl:o t:<' 1 0~7 nn~lerá ser 
excluída porque esta reconhe.~c a 
rellglão ele Estado. que é a da I g-reja. 
Ortcdcxa m·iental . de Cristo. .A.. do 
Estado livre da Irlanda reconhece Que 
tôda a autor!daàe ler{islativa procede 
de Deus; a da Polón i&.. que a gl.>e:·ra 
anulou. <.~omcçava. o teY.to com e-stas 
P:l.la vras: "Em nome à e Deus Todo 
Poderoso; "Nós. a Naç!'i.o Polonesa, 
agradecendo à Providência nos ho.nr 
asse~urado a liberdade. após um s é-
culo e meio ri e !:t.!fVidão . . . " · 

Os Incrédulos. os p1etór:cos de falsa 
ciência. valeram-se da oportunidade 
par::t acometer contra. a I~re.1~. Até 
mesn' ' l um grand2 e nctêntico filósofo 
e jm . .;;ta. robusta cc:-ebr:!ção. ao ser
viço d r uma vasta cultuto.. o êntão 
deputado baiano EdgRr sanches. !la 
ConsUtuinte de 34. só a:Padrinllado 
de seus notáveis méritos pessoais. lo
grou cnsê.1o para recri:11!nar a I~=:" rc.fa 
Católica. buscando esmrtr,á-la no cir
cu1o de fcr~o de sua dialHica. 

O sofisma o propelira a ess~ a ti tu
de irreverente . A l~reja católlc.l nfl.o 
ests.va àquêle tempo. como não está 
hoje. em discussão. Ela não fôra, 
e&pecialmente. ou mesmo excepclon&l
mente, beneficiada com a emenda que 
se combate e que fôra da autoria do 
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deputado Mário Ramos. Desviara-se 
a questão. a fim de que fôsse possivel 
reeditar contra ela sempre triunfante 
e militante. embora padecente. os 
mesmos sovados ar~umentos Que ve
Zes outras se levantam contra o seu 
poder incontrastável, a sua ação se
rena e mlscricordlosa. a sua glória 
eterna. A Igreja. pois, não se sur
preendeu. e não se surpreenderá ja
mais. 

· · O Preâmbulo não 2colhe o nome 
de Jesus Cristo. Pr~er1u falar em 
Deus. Tabez. pudessem dizer que os 
Constituintes se d-ecidiram oor uma 
concepção filosófica e tenderam para 
o espiritualismo. pont(l de convergên
cia de muitas doutrinas. 

Roberto Hwne. na sua obra "La;; 
Religiones Vivas". tradução espanhola. 
de Beltroy, 1931. mostra 4Ue tódas as 
religiões mantêm a crença num Ser 
Supremo. O monoteísmo. porém. só 
existe em quatro rellgiõe::;: no judais
mo postexí!ico. no r.risUant.smo. no 
ma.umetismo e no sikismo. Pôs to elas 
sêj~m acórd~s na unidade de Deus. 
o cristi::tnismo é a única oue lhe reco
nhece o verc!~dc:iro caráter moral: 

. "un santo y amante Padre Celestial 
que ativamente busca ia. /elicidad. la 
conjianza. Ia obediencia. ta coupem
cion de la humaniàa1 entf'.ra" . Je
sus Cristo ê a encarnacto úPic~ do 
Verbo de Deus . 

Quem ouve o Patcr 110ster q1t.i es 
in coelis -- não SS: morti~ica. m<~s. ~o 
contr{~rio, ~:: e:xnltn c =t f>l!~ r:· :-:ponde, 
como éco unlvers~l. pro\' indo de todos 
os fmgulos de.. ten·a mna p:r:\n<ie 
voz hum:uw. e cristã - · E:J.:clamat vo
cem ncturaliler christianum !Tertu
liano), rt!':'lOl'illdu na v!:'.~ t. ~d ft ~· c! o p :-b1:. 
desde os alborcs da civilizuç:io ou o co
mE-ço d.o mm::1o. nté os nesses din.s. 

A Con~tJtu!r5o E~·panhol:l , rrcr.,nh<r.
oeu a Igreja Católka como Cori)Ol'a.
ção de Dir~lto Ft'ibl ico. pr.:•rrO!!:l tiva 
que pode-r:\ ser estf'nd!dn n ont. :· :~ s 
confissões :rr!i~·io.~ns. Nio é·. p.ols. a re
li~ão colsa de somt>nos fll:e Cil'V:.t s~r 
banida de um~ Const!tu1c;fw. a ti:n c1<~ 
que lhe não c!(·fonne n. ft>!ttl r a. ou 
comprom€ta w rins Hic:)s e polít.lcc~. 
Não estamos !iervfndo .: um mundo 
pagão, nem pcrter.~emos à!; host~?s do~ 
barbarie ou de a teismo. 

O Pr.;;âmbulo, já ao t€mpo dn emen
da V-ario Ra.n10."i, núo ofendia, como 
agora por igunl não fere, a conscl~n
cta ,.religiosa dos adeptos dP. qua lquer 
doutrina, nem mesmo arrepia a sen~i~ 
billdade dos pretensos cspirl'.os •• em3 r.
ctpados•:. É uma invocadi.r:, nquf·!c 
que é o criador e conscrv~dor cto uni~ 
verso para que inspire os aplicadores 

da lei, os que detêm o poder tempo. 
ral, a fim de que se não descurem do 
bem público, da justiça social, da fe
licidade do povc, dos beneficios colet!
vos, que se devem e·nfeixar nos textos 
previdentes e sábios. E' um a pêlo que 
se faz, oon!ianve c penetrado de fé. 
Aquele que é : 

Lo solo Bene, ~he solo a essa se pia
ce (Dante). 

A Igreja Católica não se imiscue 
nas coisas temporais, nem des.eja in
terferir na ação das nutcr1!la-des. as 
quais prestigia. Nada pleiteou para si, 
num regime d-= ex.c.:ção. A liberdade 
de culto, de pensamento, de cGnsc!ê.n· 
ela, foi mantida como um postu~ado 
constltucional. O e·nsino pe!·mitido 
nas escoJas públicas n~o é unicamen ~ 
te, ou com exclusividade, o católico. 
porém, o er.sino religioso. in r;enere. 
Até aí se mostrara a benignidad~ de 
sua ai!&o, a fntcrnidade de seus pro
pósitos, a· Indulgência à~ seus juizes. a 
Pl.l!'CZ..'1. dos seus intuito:>, que não vi
sam a oorirnir, a vio!entar, a subme
ter ou n1onop{)li'l.n.-r . Foram razõ:: :; de 
ordem espiritual, mui ele\'adas ~ eno
brecedoras, que puà€ram vit;ga r no 
Projeto Constitucional, em pr~ceito~ 
vários, que emanam da doutrina cris
tã, para rornar, ac;sim, mais hum:tnas, 
ma1s justas, mais lí:npide.s. m::lis har
mo!llosas, as leis qu~ procedem ôo 
pod~r tem!;oral . A Tgreja é uma S5J
cir:.ia..ç pertecta c f<~.?: pot· essa r~t·.:~'\0 
1n-esma, e no seu intcrésst! sup:emo. 
atstraçüo da legi:.;Inçã.o c ivil, quando 
est :t s;; ehbor a. Se. todavia. ha <l c· t~ l 
}>enho moral em qu-e ela se penetre de 
:,;.eu esp~rito, de SU::l:> máxirr.n.s, de seus 
mand~'l.mcntos. da oure:::a de seu~ en
!-:1rvur.ento.s .se.:nlo.i·.?.s, é porque. st: 
pri!c;;cupa. sub~t.:'tncia!:nent~. <' 0 !11 o 
l>t:n cst~r e a felicidade do pot'O, que 
!'Gra dos principies e\'C. ngélkos não 
alcançará. aqueln situa':'r.o moral c 
aque1~ tratamento àt: justiçn., que são 
essencir..!s. à sua)):..!?: f' à san. c!vi!!?,·t
~ão. A Icglr.lação tstn(.al, qu!! ... (! ;t.fet
Çoo. aos ditames rb Igr('j;t, rnost:-:~r
~-â favorâ·tel à Vt!rdade!ra, prosf)ê
r1dnc1e da N.açào e ao enqrandec!men
to e prestigio de S('U povo. A Igreja. 
pa!':l sug, ordem. J'l(\1':\ o ~<'n gov~rno. 
no tl.!rreno esptrit.ua 1. dispôs de leis 
ecle:;i~sttcas. nas qua ts r. fio inter!-ere 
o Esttldo, e que sf\o um incüce de per
:t'eiçé.o. 

Objetara, ao inklo destas conside
rações. que a Igreja Católica não !óra 
colhida de surpre.-.a, quando investi
ram contra ela. Isto observt!i por que 
não hé. um sabor de originalidade nos. 
ataques que se lhe deslerem. 
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~1:-!0l\)~me haver lido um traba 
lho de Luiz Guunnn - Catolicismo v 
R.epublica - , em o qual se paten~eava 
que o autor de "La sombra del Cau
dillo", nt..'\C:l o "SOl" de Madrid, num 
artigo sob a epi~rafe "Doctlina catho
li<.:a y doctrlna republicana" abordan
dó o ett:rno problema- Deus e Cés:r 
- A nova polit!c~ espanhola provo
cara essa agitação e se ergu<:r<lm mt•i
tas vozes contra a Igreja. Fácil fel 
desccbrir entre os seus embuçados irü
Jnigo::; os agentes do comunismo . 

Acrectit.n.ra-sc, por muito tempo, (lue 
a IJrej:-~ .sómente se apc1!ava nos ce· 
trcs à os reis ca tóii.cos. corno se a sua 
rca l~za nio !ôsse maicr, mais ampla. 
1ll.9is dominadora, sobrepondo-se a tõ
das as tõrças temporais das monar
quia~ . r po!npcando com o mais d!hta
do _v i~·or nas mais pcrtt-ltc>.s org~ni
zaçC*s republicanas. 

Em m.f:io às .. ·nquietaçõcs, tu.mult·o~. 
.anarquia, dem-1-o;onementos, prc,va
ções. ó:ls horas amargas que viv~mcs , 
a.Lnda. te1meroso..." diante: do enigma do 
futuro, mantêm-se rigi.dos. mv.ê.Ilci
v~is. inatingidos pelos ataques. invu1~ 
nerávei~. providenciais. o seu pod-er 
triun-fante, o seu pre.s.tígio universal. 
a su-a influência benfa.seja. 
Gu~m.-:.n se atr<:la ao ponto de vista 

u-tUitá-r~o dá~co, ee»m c h1tuito ele 
p&.tente~ r que o Estado é o distrib1.1!~ 
dor de t<Xio.s os d\re\tcs e~t.entf:s e 
que venham a existi:-, e a ativl:ctade 
da I gre-ja d~·ve ser r e::>trita ao 2.-mbito 
ca religião . E', aind-a êle, ouem ad
vert.e: Para una República êtem.o<.:rá
tica es problema el defcnir la ~ssi
ble parlicipación de l4 Iglesi.a. Católi
ca <:1~ la enseiiar~ y educacíón de 
lf'IS niiio.s e los jovens. / .a Repüblic~ 
democrática tiene sus doctrinas: la. 
Jglesta Cal.olica tiene la suya: 'IJ can 
tanta una doctrina. como la otra son 

· el fundamento espiritual d~ un 'PO
der; al considerar esta punto, la ques
t:. ~n se reduce para l.a República a. 
democrática tien.e su doe trina; la 
Jglesia a/riman y robu.çtecen los ci
mentos de las democracias republi

canas o si, por el c:ontrária, los nif>-
gan y destroven. 

O r~e repwbllca.no à-emc.c!·a-tico 
se Mn.para, organicamente, no princi
pio dn origem populn do poder e ra 
doutri-na das dirdtos do homem. De 
conseguin~. todo o poder emana do 
povo. se únst1tui em seu ben&1c1o . Ora. 
no sentir de Guzman. no que resp~i
ta à. vida poliUca do po"/o, a dourt,rina 
(!Ue t:merge das Enclicllcas Pastorais. 
o pcder não pl'oct'<ie do p~vo. se·n ão de 
Deus sobreumano Senhor de todo o 

crbdo. e, conseqüentemente, no Est a
do politií:o. o podc.r umpora.l é o re
flex'O desse podt!r l!spiritual da !~re.)e.. 
Ev!dc;n temente. Nem ~1 exü;t~ co~
flito. 

Le-se na. Cor:.stitcição d.a Irlan.d9.: 
"rocc.nht:.ccndo que tôda aut..or!.dadc 
lc~!~!ativ!l. v~m de Deus para. o pcvo". 
Ei~ aí: o povo. do ponto de vista da 
çrga.nizaçãv polítlcn e jurfdtca de Es
ta.do, é, r(!:!lmente. o sobe-:-2.-no, me.:; 
D cu3 é qu:l!ll lhe c~munica. es.~a ~ooe
rania . na trr!'a, a fim de que. s~·gt:.tn
do os principie-s evan!Iélkos, prcmova 
e a~pire a p:ópria fcl!ci&<l·e. A Igre
ja n:lo visa .:xerccr a "u.tela. d-o Es
tu:lo, mu1 s·e contrapõe às eutorlds.
dt:s tcmncrals. São nít.l.c4une.nrte de -
1~ m : l.a.d c~ u t;:'lTeno re-ligioso e o eam ~ 
po pr~fa:r.o ou la.ico. O ms.te!ialiogmo. 
•) utílitr..r:smu das leis cu da.o; bstltui ~ 
çó~s. se diffrt·r.ci3m das n~rmac; cem 
finqlld~~cte c·t!ca, dr seu elan espiri
tunl. àe ~'.la 3plicahi1l'c}3ó ·e . t::n-n har
mon~a. cem c.s doutri.rl3~ que s~ d!:fun
diu no Ev?.·ngelho . D~ u.m l!l.Co. o 
espec!/.:l p!E'~unen·te fO!"lll.:a·l. cbje1ivo. e 
de outro, o ?. :pecto .s ubjetivo, e:spi:-!
tual. que dev·e dcmh1Rr uma. bC<e 1~
Q1Sbçíio. · 

A I~rrj.3. não l.nte-r~!:am os co-::·!1~ 
tcs pclitlcos. a fo!'m~çã,o d~ partldc.s. 
!.>ê nf>o obedecem a um imperativo wr.·
l"<Ú. r~\ det~rminoo~::; e espede \·> ci~·
ct:~.stánci2s. não por eh ett!mula.d~. 
'P01"ém arreglmenb.ctos por 3eus ~~·o· 
~é'Htos . A di~riminacão dos st=:rv! ~' o:-: 
Públkos, a. mt.quir.a admlnt3trat\,· a <!o 
Esta<i-o. a cc.n~L~5.o eles ó-:-r,fto:; d!l 
se:bera.:úa etc . tudo h.w é-. r.'l a teM~ qr.~ 
lhe é t:€tranha. Não h?., r.ois. Si.l•por 
que tt:::~lla ins;erend.e. nc:; n~ócics 
públ:.OO~. o"J na polítie~ do Estado . 
Apenas, qua!ldo aspira. pleit>eia, pos
sam t!'knfar, cc.m<l l'ealmente trh::n.ra
do têm. em duas C'';:lns+...ituintes e nos 
tex-tcs le~a is, cs pti r.d p1oo <i~ !T :1ter
n:ldulc, de paz. d:e ju.s~iça, óe hu.nl.a
nida.de. de cooperação, que se oonstt
tuem a. e.::.sência, o cE".rne de tód:a. cons
trução política e tôdas as instttuições 
sábia.s e bem orientadas, oonmtente6 
e idealistas, q'-!e nã-o cstc-ja.m tara da. 
cristamdade, ~en-te que a. Nac;ão conte. 
com o apôlo de seus !ilhas beneméri
tos, d~ s-eus legi3looores e ~tsdist.as. 
que n.ã.o ~ deixsm mal s!tu-ads. nesse. 
€la.bora,cão uue entend<l corn a ~ua. 
própria· vi.da. de retlaçio e com a.s ba
se>s mora:.s de ~u,a sobrevi~n.cia . E' 
a.quéle me...c:m·o espírito que presi.cUu a. 
!armação da. necicnaJidade, c que não 
a BJb8111dons. J~. dbSld-e Frei Hen
riqtile de Oo!anbr& e o &n-tué.rlo da. 



E."\celsa Vil,g-em Se.nhcrz.. do Mente -
rna.r<:os hlstóricos do ctt.rá:ter cris-tão de. 
nossa Pátria, até o !ervor e a cvns· 
t.âinda na ~ d:os nossos diaG ~tribu
lados. A <:tvllização que se Lmplan
tou no Brasil, cem Dua.rte Coelho e 
oUtt!os, fôra de b&S~ cristã. Na. etno
logia de nossa raça, <:omo na p~;~colv
gia. do nos~o pcvo, E:n:eontr:..mo.s, pre" 
cisaane.nte o grande E: prc-pont!era.nt(;. 
!ator: a Rcügiáo Católica. 

A ICP.E:J.\ C,\TÓLIC:i\ Jo: O PRCJS'l'O 
CC~~TITUClCN,\L 

II 

0.5 le~i:!adcrcs flt!.:- se orgulham 
doé :.e: m:.nC:a.tários cto povo. <!Lie 
!a~am em nom-e c'.·o povo. d-f:vem qÜ~
rfo:- a sue. fe1i.oc!dad-e e servir aos .seus 
an.:eios, às ~ua::; lC-éias . aos seus st'n
time'!!.t-os . T:·airá aquele qu-e, ao st>r
Yiço . d~ idéias p:ópri<l::i. de vvcaç6€s 
i-ndh'!cua.is. d•e txr-se-litis:'n:> inndequa
do. pretenda legislar contrari:l.ndo a 
vontade do povo. O programa da 
IgreJa não Pvde ~ei· ir:.lpugnado oor 
facções 2..fr!1Óstíocas. S!:ria m~n ti r ·ao 
mandato de um povo gcnuinaml::1tt, 
substancialmente c::\tóli<:c. o legisla.ctor 
que agisse de modo diH:rso. 

\ ~greja como societas pr,r/ecta 
tbrnb~m pcs.:nli a ::-u::s. crganizaçã,>, 
seus tuncionáric.s eclesiásticos , sua 
hierarquia, sua:: lei;;. seus tribun:ds 
E' centro ca j~rarqu!a vcleslá.s·t !ca c 
Sumo Pcntífi.c~ . como vigário d~.~ 
J -eSü!'; Cristo na te: :a. Ubi Petrus 
fbi ecclesia. O e·n-,.inament.o de ~ui 
dout.rlna., a d~fe~ àc seus superio
r es interêsses esplrit.uals . a manut:m
çno de teu pod-er Ecber:nlc, o reco
nh-eci:=nento de s·eus diT€!tcs, r.!io cte
pe'!'ld.e·m das 1:!1s te·mpora1s, nern v1-
,·-em scb a sua guard·a. A rt>·Ugião 
fundada per Jesu5 Cristo, e que Sé 
eX?andire. no mom~t-o em qne I1aS
ceu o Império Rc-mano. não e-:tá 
lloje adstrita · ao exdw;ivismo da 

!g-:eja. C.!itóllca Romana. porque J e
SU!! Cristo reina na Igrc.la grc~n-M
todoxa, na tgrejs grerio-cls:n9.tictl , !1 a 
igreja luterana, na igre.la ca!v1nl:ita 
e na igreja an~llcana. Somos, •:.l .. i<:
via, no Brasil filhos am~dcs da. Ióre
ja C:Hóllca Roman:1.. 

li. Igreja n·SIS re!9.çõcs meramcMe 
de ordem jurfdic:\. e poli"t\cn respelt.a. 
e- pr~igia as leis justas d-o pod~r 
temporal. Não vale isso pÇ>r uma 
subordinação que n lnferiortze: é um 
dever d.e apoia~ a ord-em, a. d1sc1;:>11-
na, a autorida-de. Ela própria re<:o
nhecend.o Que o Ests.do não tem re
ligiA.o oficial, ~ mantém a liberdad~ 
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de cultos, é.e·ntro dos séus !)rinc[:t.os 
et&rncs, acata a organi~n.ção poUtic:l 
da sccieda.d.e -e v!-ereo-= o exempl-o de 
a.c.ataar.ento à.a leis civis . N-o er.tanto. 
no que re.spe! ta às necesside.des de 
ordem temporal, e aos p~eitos d·e 
uma orgoanlza.çãa moral da soci~da
d-e, não abd.tca, nfl.Q transtg~. Eis 
porque sem;>re .se bateu pelos pos
tulados da orga n~zação social crlsti. 
aconselhada para o ~: a.d•a·rpolioti.:;o. 

GUZJman, tant:ls véu:.s citado, ex
plorou ao seu jeito, quiçá com IJ 
m.esilU) pensa.men·to de John Moore 
no seu livro nWUl Axr.erica. B~ome 
Cathvllc?" - ~diçáo cie 1;)31, L cn
àres - os aspectos QU..! :mpõe d:!3 -
ta.vor~veis à Ib'l'~ja . Não ~2 à e3lem
bra.ra, sequer, da qu~s.táo relativa á 
' •llberdade de cu! tos. nem dos díreitO) 
do hcnr.._...,.,_, que, ,s.egounco ê~se escri-
tor, a Igr_e.1n consictera '' loucura, lt
berd·BJd d.e perâid O'n' ·. São remoí
d-os, ~cmpre, cs mel>mos reparos, e 
reeàit:J.das 35 m-e~mas censuras des
cabidas. 

Esque-cem-se. p.o!·en:. de que a Igre
ja não le6'1s:a, nÉ.o inte:·f.ere na ela
boração das lç!s, não impõe as suas 
doutrina~ ao ?c:.i·~r temporal. Os le
gi.s'ladons, inàe·?cnc1~ntes e cultos. 
todavia . estão 11.0 de'VI~r de ausculta;· 
as neccs:;~:ia-J.·e~ ~ as exigêucia.s da. 
coktivi·dàde, os im)Jer:ltivos que en
tend-em c:::.m a .... aúd.e moral ria Na
ção, c ::m a seguranr.a dP. or<iem ci
vil. a pa.z dos espíri tos, a coes9.o dos 
hc.me-ns e a ~oi!dari.?d:.de doo bra
sUe1ros. Se, no entanto, Ih-e fõsse 
dado exe-rc-e'~" qualquer ação salutar 
nêsse s~ntido, r,rests.r ajuda vrovt
dencinl a. essa tsrefa ccmplexa e 
d~llca.d,a, <:ertam~nte, o faria com o 
seu profundo espírito de misericnr
ãia.. d·e jus~i<;a e doe indulgência , à 
luz da verdadeira orf.ent:.ução social 
que a Oons;tituir.ií.<> de·verá. .seguir, d-e 
mod-o a solver :>s probtemas qtte lhe
são oferecidos e R tend·e-r às aspira
ções do present-e, trabalhado de m-a
terialismo e je deecrença . Assim, 
estui3 servin-do á. ev-olução e ao 
progr€sso e~pi.r!tual da ht.:mani
dad·e . 

A ação social dos católicos não per
manece estagnada, não se qued<>u no 
oonservantismo que cm•baraça ou en
tor.pece a felicidade dos homens e a 
oprosperlda,de cr~nte da. comunida· 
de . Os .seus pr!ncfptos imutáveis não 
forA.m nunca, entraves à melhorltJ. da 
sociedade . à.s conquistas de justiça da 
Il'l.2.ssa . 

O.S propósit-os da Igreja Ca.tó.llc.a 
são, todos êles, de confiança, de fé, 
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de devotamento ~:.os princípios morais, 
de lealdade, de otJmismo. de fra.ter
nida<le, de bondade, de união e de 
amor, aszenta.ndQ em razões sólidas 
de moral cr!stá o minimu.m de com
portamento do grupo social, temente 
a Deus . Logo, a su!i ação não é anti
democrá.tk.a , anti-republicanil , anti
liberal . 

E' a voz da Ig:-eja que se !az ouvir 
nos momentos mesmos dos maicre::; 
cato.clism1\s e desmoronamentos que 
ass.altam a sociedade, que atingem os 
povos . Não há mu.Hos anos o Deão 
da catedral de São Paulo, em Londres, 
após aludir à queda dos lm.'})érios ro
mano e espanhol, :...ss1nalou o enfra
quecimento elo Império Britânico, te
mendo es tf veEse próxin1o <' seu nm 
corno gran<ie potknci~ mundiaL posto 
acre<iit~sse que "{)S dêste século a con
sidera..~sem. ainda, como um Iu~a.r es
piritual". Vimos que o seu vaticínio 
andou rcçandü a rea\idade é, del)ois 
da guerra. assistimos à dolQro:;a luta 
que êle está travand{) para sobreviver 
oom a sua grandez~. 

Vale obr. ervar que o ,publlcista Hi
laire Belloc. no sEu '''Essays of a ca
t.holk" - N . York - 1~31, supôs en
~ontrar, em al~uns paizes durante a 
crise dE: 1930, um~ 1ut::t entre a Igreja 
Oató!ica e as o..uturids.d~s . · porque, 
acentua i:lc hfl. governos que se con
si~eram sup:emos no que respeita aos 
assuntos rr.1aclonados com o bem esta!' 
<ios cldadá()s, e, ?()t isto mesmo, en
t~ndem c1ue um bom católico nã~ acei
tará, sen1 relutân~1a . 1~ autorlàade do 
Estado. c nrefere prestar sna obedi
ência ao Papa. ·.;upõe.n, ~ntão. que 
iss<1 lh~s C'nfmQtle<:~ o prestígio e o 
ambiente de snbmissfLo. E' um modo 
de ver mai~ próp:io das tiranias. ou 
dos regimes tot~1i~á.!'íos , Que só admi
tem a obediên<'ia a~ chef-e on ao Es
tado. 

M:as, é bem de v-er que o bom ca
tólico acata a S.\.ltorid:lde ~ivil, nos 
negócios tero-p<~rais, e até onde o exi
gem as lei~ concernentrs à ordem pú
blica, à estabilidade d-:) regime. à or· 
ganização jurid~c::~. da n ::lção, às neces
sidades politicas do E!itado, desde que 
não hosti1lzem r. Igreja, nem 1hc ne
gue-m direitos natural>. nem comuro
meta.m s. sua u.ção espiritual . Evidente 
é . todavia, que. no terreno puramente 
espiritual. a obediência se 1nc1Jna. tóda 
ela, à lel evangélica. e. palavre. de 
Deus ou de seus min1stros, na. terrn. 

Belloc exagera, está fora da real1-
<i~ ps1ool6g!ca, quando a!lrma que 
um bom católico jamaJs poderá s::er 
um ddad~o idet\1, no Est.a:do m<>der-

no, por ~so que as leis dos govl!rnüs 
.temporais, muitas vêzes, entram t-m 
con'fnto corn Qs postulaàos da Igr~ja. 
Essn divergência. porém, não poderá. 
existir espiritualmente, porque não :;e
compreende um Estado sem que viSe 
a fins éticos. ..:egulador dos costumes, 
repressor das más ações humanas. de
'finids.s como violações da lei, prc.pul
sor do bem estar e da fidelidade cole ~ 
tlva, rstor de uma organização social 
com base na justiça . Ora. as leis de
vem ser ela.borad.fl.s com o objetivo su
"'remo de servir a êsses interêsses m o
rals, buscan-do a ord·em, a paz, a tr~n
qtiilidade, a moralidad~. o progresso. 
a cultura, os principias de honesti t"\a 
de, d~ moralidade, de respeito. de 
equilíbrio, de Igualdade, de p.:ttriot!smo, 
<ie cooperação. Ora, a Igreja ja ma t ~ 
-poderia ser in!~nsa a. um corpo ou ~is
t~ma de leis, no direito poslti•Jo, 1onllal 
e material, que estive·~e em !u:H:,\0 
daquêle ideal Não se prer.ume c: u: 
a lei humana se confeccion~ C ::>l~! r, 
espírito do mal nss J>l'Óprlas ent:· .~ 
nhas. cont:-a. as normas dn. justiç~ e 
os principies morais . Aquela lei qt;._. 
~steja divordada dêsse propósitc, r.-~::
rccP.rá a condenaçãc, :1ão só da h r:· 
j.:1, porém, de todos os indivíd•.tos. ·1> 
tide..des. organ\zc.ções, co~1sc!ênc• .~.~. 
que tenham zelo pola dígní clq_de !~ :.; 
mana e pela civilizaçtto cdst.~fi . A~~
ra a observação: '1 A prcfi!': sao c· ... =. o
Hca. exige que os c a t6lic.~.s. se1~ m ;-~ !; 
melhorP.s cidadãos" - d1z1a ?10 XI 
aos Universitários it.~Uanos ..::n S cio 
seteMbro de 1924. 

Bêlloc. :! r.xemp!o de O u:>::11a n. (\·'- · 
taca as aucst.õe$ do •;ensino h.: : :.é " . 
da ··H~erda.de de pens.:tr.1c:=l~o. C't(: . ·· 
e a,crescenta a o:denança que se n' · 
fere à restrição de natn1i\i~cle . ?.:: -
novam-se. oesta~·te, í'.S me~!UiLs ub.:.:: 
vações e razões de diver~·encl~l s . :\1-
d!l., porém, nbalu. o pre1ltigio _d1 . ! '4!':' · 
ja, nem etn;J:\na H- refnlget~·:i:\ r:1> 
nome de Deus - o Deus d o!.j 1: !': ~ 
tãos, dbnte de quem NewtCJn se 11 (·.~ 
cobri:l. e a quem vcner&.vam um P :\;;. 
ca.l e um Descartes e um DHWi!). 

Cumt)re o.gorr.. salientar que :l ." 
doutrina:;' da. Igreja Catóiic~. '()nr~ :: , 
sã.<l crlstallna.s. benéficas, !':e rcne~~:n. 
precisamente. em vários prrceito~ dD 
Projeto da nova Constltu.içso. c::m:'> 
se fizeram sentir em 193-L Os ~eu:• 
pr!ncípLos morais passRm, desttut ~ . u 
:-eaUdade Yiva. da le1 mnt.er, vin
cnlando os homens a normas de ! r> · 
Hcidade e construindo a csto.b1l1d .~ 
de da nação. A assistência à. inffm
c\a, no mo.is am}llo sentido, ao ne-
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cessitado, à maternidade, ao operá
rio, à Yelhice, à familia numerosa, 
a condenação da usura ra}}ace; os 
canones de cooperação e de justiça 
social; o bom exercício da proprie
dade, como função social; o regime 
de especial proteçã.f> aos trabalh9.·.it1-
res considerando-s~ o trabalho um 
dever ~ uma dignidade, evidentemen
te, coisas são que a Igreja sempre 
propugnou num programa cristão qud 
<>s govêrnos civis jamais repudiaram. 
FâcH serh demvnstrar que antes do 
poder temporal, o poder espir1tu~~. 
a Igreja, já havh cogitado de :ode::; 
êsses prcblemas, que têm sua ra1z 
110 próprio Evangelho, que enco::t:·a 
solução nas sagradas letr::s. 

Com efeito. Da Igreja p:artira.m os 
reclamos de uma verdadeira politi
-:a social. penetrada de mais Just> 
ca. O socialh;mo cri.~. tão abrolh~ra 
com as idéias de Ludlow em ·sso, 
quandc éle escreveu: A wais est!'l· 
nha, a mais mon.st:uusa forma, nJ. 
qual se exprime o socl~tllsmo, não t. 
n< fundo , a ciep::'3 v ação d~ ctcutri::~:::. 
c1is~ã. O cristanismo antiqut>.dc., co
mo se apresent9. ::t muitos, se a~se
mell1a, na l'ealidnae, a uma á.B'Ua 
que. mudando a'i suas penas, lance 

. fora a.:; que são desne<:e!sárias. Êle 
se cc.nven<.:era de que o Ev;mg~lho 
de Cristo poàcria evolver de acordo 
com tôdas as doutrinas sociais. sô
bre as quais poderia eY.ercer ~ua 
ação, proclamando o sentimento de 
união na sociedade humana. e não 
de hostitidades, e p~ra is:o recorr~~rl
do à :1ssociação . Seguira-se-lhe V~tn
sitar-Ne:?.l que prec1amou o mesmo 
princípio e, destarte, lançaram, an1-
bos, as bases do socinlismo católico, 
que se não confunde com o socialfs
mo revoludont\ric, e dt chsse, or.
undc. das idéias de t.flssalc e c!e 
Marx . 

Os socialistas, a partir da utopia. 
de Roberto Owen - o ub:lstado in
dustrial de Nova Lamark, Escóss1R, 
que org.s.nizou um novn siste.mtt de 
a.ssistênda aos obreiros ( 1775-1758) e 
lhes asse~urara um estabelecim~nto 
scb base cooperativa, batem-se pelt: 
regime de cooperação. Ora, à luz 
dêsse sistemu, sempre entenderam 
William King, na Inglaterra, Ruhcr, 
nl Alemanha, Pittman e outros, que 
a religião era o prindpal fundamnn
to · do coopera ti vlsmc. Logo. estarut 
na. essência óo legítimo socialismo. E' 
de notar que Pittmun chegara a atir· 
mar: n coopere.ção é o novo C3 :n1-

nho para efetuar o comando de Deus: 
ama o teu próximo como a ti mes
mo. . 

A definição da Igreja a respeito da. 
sorte do proletariado não poderá ser 
esquecida. Poder-se-á, ~m sintese, 
acompanhar a ação da Igreja nêsse 
sentido, através das palavras de Ge
or~es Goyau, em seu trabalho ·• As
pectos do CatoUcismo Social". Co
nheçamos as suas idéias a respeito . 

O.s socialista!) sustentam que na 
de termJnjj,ção dos val()res nio se po
derá considerar o trabalho, como que
rem o5 ccor.omlqas. em sua concei
tuação, porém, deverá ser entendida. 
ú. "fôrça do t.rabalhv", e não o tra
balho a.bstra-:.o. De\'!'!'~sr::-á atendér 
ao tral::alho efetivo, vivo, ao trabalho
ação. Ora, não somente os socja
lü:t:~ s c~mtms ln\'f,;cam êsse funda
m-ento, po!s que o catolic:ismo sociul 
hS. muitu conclrt1rt os r.::sultados da 
antie-a. economia llbe:ra1, (1Ue concet
tuavu. <; trnbalho de moclo im;.>erfei~o 
e> in.iu~to. Os ca~ólícos entendem que 
os fenômenos econômicos pro~·ém de 
leis e::pontà.nea~. que as leL'i h11mnnas 
não pedem .)ubvcrtcr ou rlesvinr de sua 
flt;iio ir.J'ormadora. 
Mon~enhor Hulst proclama: se a 

g!·ancle evoluçáo ou revoluç::w eco~ 
nô:nica, cujo efeito tenha sido a 
<.ran::;formaçáo elo r.m.ballw humano 
vela ciénciu., tem con11ecício em nos
sos dias. c0m certa d~preciação. a si
tuRç§.o c!:lt, cJas:>.~s lnt:or:c:,;<.,s. é por
qur: e.··sa tn~!1S!orrnaç:lo , h.on e::n si 
l1l(;~l7la. ccmo tudo cj;;~~ l'€pre:;enta um 
'lJl'OGrc~.~o do <' S!lirito h\.~mano, se dei
.Xê.ra ~- ~c:!r scb o domin:o c ir.spira
ção de uma bl;ri:n~~sia · qt~e se .iacta
va doe :;er il!h~ d~ Vol~~.ire . Não é, 
porém, à !g•·eja. n~n1 ao Crist.ianis
mo, que se d··ve pedir contns. dêsse 
ms1. porque ~r.obos ~emp!"e pregaram 
a con~ór~ia. e a. jüst.!ça, a solidarie
d~dP. c o 'lmor. 

O crlsti?.n!:>mo. dizia Mun. €m 1887. 
intervem no ter;ime elo tmb~lho para 
fazer com que se respeite a di~nid&.
de rlo homem. dK mu.!her dn criança: 
pnr,:.. impecUr Que se abus.e de su:ts 
fôr~as; p~ra :ts'iegurar :t fe!icldade re
lr.t!va do d!:t de :lmanh!1, a tranqui
lidade na velhice, a honra do lar do
mestico. o amparo na enfermidade. 
Intervém, é certo. no regime da pro-
priC'dade tcrrltor!::tl n~u·a lembrar a 
seus donos que ela não é um simples 
negócio, po!"érn. um encarq;n social, e 
que rt~v~ estar constituid::\ para o 
bem da farnrua e dP sm\ P.st~~billdede, 
sem o que o solo pátrio será, apenas, 
uma t>alavra "asta de sentido; inter-
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ve:m, ainda .. no regime cic crét.lito n:'io 
pam condenar ou impedir ~ue o ca
JJ!tal associado ao t.raba.lho exet·ça a 
:;ua m1ss&o !ec;u11da, lnü.!; pa'!.·a opor
F-é fi. que o dinheiro. ccaido sob n. 
c·.cmplacência. de várial:i teorias do 
créCJ1i.o público a. empt·êsas de espe
c.:ulnção, seja desvindo de seu verda
cwiro cbjelivo c possa criar, dia.ntc 
do coletivJsmo do ~lto, o coletivismo 
de l:iaJxo, que nã~ seria menos pe
nboso e rn~::nos a:1ti-soci~l. Regime 
de t:.raba1ho, regime de propriedade, 
regime de créàito; eis aí os três as
Sl.mtos que merecem os rmtiores des
velos e: a mais acurada atenção <ias. 
<:a t6licos. 

A pro}lricd:ule não a estimam o~~ 
ca.tól:~c ~. no seu conceito egoista ": 
fcru..:. <: l::~:.:1 dr::veres morais. E o § 4.'' 
o o a1\ . lu-: do P1 ojeto .i;~!:\~~do em 
"b:Tú. f 3t::r .sccL\1' ' de nl~~i:m m(jcio 
(.~~r.c.:! ::~ b :·:e f•::r.;opo. /-.. lt ::.Ul~ " ::; <:f\.
:G .. ico.:. CJ!;~é.·rv<l,-! te ~i ~a.s r.cct.:1-~ et1(~r..
'.Ôt' .::: l~'; ::::a:~tu P:\:;,a, n:l c .• ::í~:l~ca F~c
~ 1.~ :1 ~ ~'!oru.n~m. e na er.;is~o:::l Praecla
-ra. c;~m~' ... n t~:m pc.!· qu~ u. r:c:o:.:ox~1!n. 
'!~·:..(:.i::! ! l ~ n~o fje1~mtte U. U~iror~~"i2ç:2.o 
:.~c.<"t:::-t elo .:-:-t:to ds. i::-.tl!Íl..tria al.bd:. 
-·-· c:.:-ind;:$/:··ia a!tt-.riu - .:,:()mo !>~ 

~·~ ~l: ;;c..~.~~ t~<Jlú:;i.~a. · 
!\. r~:· f:...:~t. ~Jül i: .. \ !1t"'J. r,~)l :lu ~Je e b: .. J; l

• ~ ·~ \.":::-:, ·; :::~ ~:rJ!·:·H:1S co:J!: ~ l~uc!.:.:nai.: 
(, ~:í: ~· ;:z ; :.::t.::~l ::t:;J~ (' i',.Sl!~amentos e 4t:<·' 
L :.:~;· :; : ~ :; !s l:·~t.-::.uia.::; c:1 c!viliza.;:Lio 
(;,l' l:; ~.i . 

l.~n q i ~ 1· re-::..r,(::t:J. ~o ro:>gLn~~ p~~·la-
1r1~m:1 r t:. lgr;:.b Ca. 6lka km ucf.;n
tiku r: .s ic;c~:o..-; que ;"!~o repugnam a 
c::i.:<e{i.<f'r C?!'tr, {~clH.!ca uo n•unu<1 , 
··.ié d.:~!lt; :,io11~Hio a rf!sp~lto do ret; i:.a-: 
p~!:hm'!t>n:ar ,:;:_;.._ ~1.·i:-::G: c\e l'Et:1t m1r 
derne-Dcr:.aist 18S7 - Paris: La Rc
pres:ntation ::>roportionelle-Lui file; 
De la re!m·me pal'lamentait·c em Frnn
co-Savo:rin de la Cht..pelle: 1I!stoirc 
d 't:ne f.ir 1 .!on: !e Q'l)uvernen1cnt de~ 
p~rt.\~ ··- G. Lahcvár.vl . 

.E' Een(':5t 0.,u.em \.)roclama o C::llfl·n
t•\..'f·r''n:f'l: to do n~.l'l!l.mcnt'arismo sob 
i forma por qu3 é praticado . Tem 
s]do longa a fase da experimenta~ál'). 
"f.,a. literatura política internactana.le 
repit e y vulgariza . esos mismos pro
nosticos 11 puede desde a.hora dccirse 
que los soberbios a priori a que .<~e 
r.n.trega.ban hasta poco los apologistas 
d.el po.Tll!mentarismo, han perdir'.o 
todo prestígio .. . 

Ernesto Charles estuda as idéias 
soc!ats do momento. preconiza.dus pe
'!os homens de seu tempo, e d1z que n 
parlamentarismo contemporâneo não 
tolera, por sua pdcologia., que se es-

pere dêle alguma reforma soc~al pro
veltosa, nem mesmo pa.:ra iixar urna. 
doutrina. social definida. E. no en ~ 
tanto, em tóda a parte. essas Q'.l-2stões 
se destacaram. em primeiro ula110, com 
urna relevâncla inescureeivel. 

Na França e.gitam~se os doutrina· 
dores, chocam-se as opiniões. Uns 
querem exagerar o princípio àa sobe- ·, 
rania nacional ao extremo de suporem 
que "o povo cria a .1ustica e o dtrel
to"; outros. entendem que há. demasia 
11a !órmula que busca a.sse!';urar. t:.ao 
Himitactame.nte, a participação do 
povo na direção da vida nacional. Se 
uma corrente se rebela. contra o su
fré.g·io universal, outra deseja, ~rdíJ·· 
r~sam-e:1te . uma colaboracáo m:tís 
c!etiva. mais veridica. mais real do 
povo no.; :1e~·ó:=ios públi~os e no go
vêrno do Plís. Es~a :l a):;:tacão qu::. 
há anos se !'az no campo político e 
no ~o di~ dto núblico. 

A Ig·reja. coerente nn. sua ação sa
lutar e d-e harmonia. dentro dos seus 
postulados. evicienternente ni1o s:~ ü.: · 
~intc::essa do :.roolcma. Ela condena
t·a o a~olutismo àa vontade Q/;p;..thu' 
na Idade Mádla. da rnesma sorte que 
S!; reb3lara con tra o a.bsolutismc da 
•.ror. ta de dos rei.:;. O Jrograma p.Jli
ticQ dos c3.tól!cos scdais (Catholicis-, 
m~ et D~moc::-acie- Fcnseg.ribe lô9S> . 
deve. antes de tudo. diferenciar-se 
tias velhas t eorias rcvolu:::ioná.rias e 
jacobinas. acêrca da soberania popu • 
hr. po:que elas . embalada.s PCJr abstr<t 
çóes ilusórias. perpetuam a passív!
dade dcJ povo: e , !;e '<> nlúViment.o 
católico ~ocial se justific::~.. é. precisa
m~nt.e . por(!ue busca promover a ini- · 
dativa. do povo. a sua atitude ativl:l. 
~L~ snCra~·.(' c.1.~ àemaln - Eü:;,LT1..: 

Duthoit> . 
O e.bade Lemire bate-se. então. por 

"um sistema de representação mais 
conforme com a eQüidade e mais ad-e
quado às fôr('as reais de cada parti
do. remous3.ndo na representação pro
por~ional ou renrescntação das ml" 
norias". 

A Igr~ja reconhece. ainda. que a 
representação pro!issional seria. o co: 
roamento de uma organização crista 
da s~ledade. No Congresso d~ Demo" 
cracia Cristã. de Lyon. o Marquês de 
La Tour du-Pin la Charce lançou a 
idéia. a que aderiu. logo depois. o 
Congresso dos Monarquistas sociais, 
em Reims . Ainda não !oi tudo: o 
Abade Lem.tre apresentou à Câmara. 
dos Deputf4ào.s um projeto que visava 
transformar o Senado em wna ins· 
titulçãa de representantes de agru])a-
mentos sociais. · 
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"Os p!onelros da democracia cristã 
àefendiam. clt:starte. o principio de 
uma representação orgânica elo pais, 
figurando nesse sistema os sindicatos 
obreiros e par.ronals. com o que os 
coo·pcs lcgisl9. t1 vos de profissões teriam 
a consagracão politica àe sua impor
tância. 

Também os d<.•m::~c:-a.tas cristãos !n
seriram no seu programa politico o 
Tejerendum, pt:rsuadldos de que seria 
is3o " o antidoto do cesarismo". Des
chancl entendera mesmo QUe possivel
mente "êsse !listema. habituando o 
povo a consíderar diretamente as 
idéias. sem ~ncar!lá.·hs em pessoas, 
,;iria a co.:1stitui:--se. por conseqüên
cias imprevistas. para üS parlamen
tares, um remédio eficaz contra o pe
rigo do nntropomorl'Jsmo' ' (Re/cren
dum comnwn.al - M3urice de la SlZ:' 
rane J • Ainda aí se acentua n. cocrênci '•. 
da Ig:e.ia, por isso que, no terreno e~o
nôm!cc. da m esma ~arte . advo~ara o 
referendum p.rofi.ssicnal. como remate 
da respectiva organlzacão. 

Os p:incfpíos constitucionais con
cernent:·~ à rê~ulamenta~ão das pro
fissót3. à união ou associ&cão para a 
riet'esa ccmum das condições do tra
i.>.:l.lho e todos os preceitos que se -cri.:;
talizavam no urtigo 159 do ~ubstituti
vo de 193-1. fc;·:!.m rc::speitados nc Pro
jeto de l9Mj. e tem por s i. dado o seu 
selltido sochl. a palavra da Igreja. 
o.ue jb. os P• opug-no:J. em fórmu!s.s pu
ra::. sem artWcio e s·em cá).culo. 

C.,..,, Y"' •) "" • ..., "'" tt- ., <· t .'{;·"\' '''· qu"' U'• "~"'," .. "':• .. '....,#"" """ M • .., . . ... ,.,..1_1. 4 '-'~ t.,;. 

·'o pc~tu ~c~::dc: r.~ Lc:;;tv X!.!.! s:: ... ~!itn-
c ' · ~ .. , ,,,,. ·- ·. '···· ·· ' l ' · -~1 <"·.·J·=- ' '" "moll'-' "• u .... -· ·· ······ • \ t ' - ·- "' ..... :: .... ... t~.;..... .. 
t.t:d-e, ~i..·::. a~~n..;.:\ c )l' C.VJS~1o .,;c,n1 qu~ 
io~~m de!'inià:.H;, p,u n. a .?!::n~d !:' ~t:
ml!:a hU!U:1 :\a, ~~.:; co~.,~~umc\·.:\s ;:;u-

. ciais 6; t·>:vd~. ·:;o ;) ei.!t2.. O C~lto::ci~
m.o. r;orr:m. ~ ... ~ · apresentara. sob :-:.nvc' 
~~!~E.~t~. L1 :.:!!'<:. - s.~ ao rnr::m:o t:.:r .. 1.p-c. 
c.:-m uml. ha~·!t~otü~ encant:>.dc:·~. J;.\S 
cc: ~::ts t-:.rrcn~ s .:: C.:.:;:.s ccis~s à o Cfu: 
inte!"f~rira a I~reja ns.s r~taçces en
tre os l~omen~ ~ara pôr as almas em 
re!~ç~o c~.m D .:t:s. .D~ste modo, e 
q:.:~. n::o (~r::t h:::.: ma~.:; imp~:lc~~. não 
~e a!Rs r ~r~ a I;p·c:: jn dq, luta .::cdal. 
r;.;:m se ~!hco.rnm como, nesta hotn, 
a-qui se n~o ~: .:t5o ~·.!heenc!o. o:; sa
c.~:dr- t.e.s c:!:-.::; n·:c~ssic!ad2s hum~nas, 
á-a ~ t!·,,~ int :- ~·ve!:J<;io :1C3 seus prúble
L~3 !.41:1!.5 ::.n:.. t:.>7,!0$05, a:::.!m come não 
se subt.!'..:t!:·a a1 o~ !leis uos :-eus dcve
r.ea qt4e são tiin~mlcos, e não estátt-

. oos. 
E• tem i:l~ v·e!·. tCJ.dav1a, qu·e o Ca

tollci~mo 11ão afagsra a pretensão de 
t1ar soh.lção pre~isa e m~nucio:-!1 liO 
}:rob-~~:.u socbl n:L sua totalidade, 

m:tc; de!en:le .:t essência dos deve~~s e 
.clir€itos C!U.e n2.o r.od.enl ser e~(!ueci
do:;. No Ge:1csis •ncontra.va o ato au
.ttnUco de doação do conju~to ckls 
.bens ter.:-en03 a tôd.a a humanidade e 
dés::e ato s~ dedut.i::t tóda a teoria 
•.:Jistã sé'br~ a proprieda.·de e o traba
lho . No Eva.n~elho, encontra:a o ato 
.au".kntico cg, doaçé<> dcs homens tcdcs 
rcdimid•s pO!' Jesus seu irmão e dai 
extraia. a doutrina da digntdad-e equj
vakmte ele todos os hom-ens, como ir
mies que são e atendidos os comlá
ric; sociais que isso implka.". 

O Arcebispo dr Orlea.ns, Touche. 
no ~cu discu:rso : ., A ação da lg!·eja 
~ól:>'!'e o prct;fí!SSO soclal", expôs de 
man~h·a ma-gistral essa~ d<>utrinas que 
se resumt'lfn em uma constru.ção de 
)>:lZ e hg:-monis., de puri:za e ce jus
tiça . 

A r~-rej.a, v:J l~ in~i!:>"tir n-est-e p:l!';SO, 
c o='dena o indiví.Onalismo aná:·-=1uico e 
re..:.:cn.b~-e a nobiHssím.a ação soc)a! 
cio E;;taeo, ~m f:.c~ dos ~onflitcs eco
nõmicus . Fôra. no começo do século 
XIX que a !grr.ja, ou, o.ntes, oc; cató
liccs in!dara.m o ~(!U v~sto p,rogr:.m19., 
aefemioendo a inU: rv~nGão do Estado 
em fP. ·:r.r d:ts <: !~'.SSES otceir~s . Nada, 
pc:.:~ . nJ:.:is insusp!:i to. 

Aind:l. n0de!·-se-á invoc~!' ft nção 
?;,rcficw: ·do Cato! :~~ :::r:lo em !'!:'!Ú:?.o 
i~o n~{)v!mcnti> smdic~l obreiro. .1.ue. 
por w~ orig-em e pc: ~t4J. (ll'!<::ntac;íb 
r-:tr~l . con~o:m~s t.s fti·~bs c~:.ól i c::ts, 
mfl".:·c ;am :.:r.nn. pai:\\·:-~ da. Igreja . 
1}1>:;:1:·; Lorin > • 1!::15~ m!:d:n-ent~. 11() 
:.r;ntir c.t:.::~ prb!k!.str:., era de capit:ll 
!;nocrtund3 para a lr_c;titütçfl.o e t'un
r:!cn::t!!~·e~to à:"~ cn~aniz:..çüo ob~·~gató
!'i~ da ~rofls::tc . q u~ c~nst!ttú~i~ um 
{ÍC;S c-:.,jcti·;o:; elos dc:nr.~::~.tas ca t6-
11.~c::.. 

A En~i·clk!i R.iJ;um Notanmt aluc!e 
"nr, ju~o q:;.a<.;e ~ :)rvn impCJsto à infi
l1!h :m.!ltü.ii::l de: proletários'', acon· 
~f.!ll):ll1::o oue s~ con.1u:?;uem esfr.:-ços 
r,o.ra extermini-lo, per meio de ins
tituiçõ-es econôm.ica.s mais favoráveis 
às !'lec~!;Sidades e à melhoria das das
scs t'r:;t.balhlsto.::>. 

Leão XIII re'!')ut.'l.v.s. '' um.s. cfens~ à. 
frate!,1idR.de dos hcm~ns o tr~battho 
f' a~ rnercândns monopolisa<ias p-3los 
J'icos e opulento-s c1ue impuseram um 
Jttg-o aos proletários". Na sua carta 
a G~spar D~oeul't!us, o Chefe d:. I5JTe
j~ ·•contempJa d-.1s alturas do Vati
cano a vida econõmk!i Ulliversal e 
dEplora QUe uma m~ssa tão numerosa. 
e tii.o útil fôs~e entregue. sem d-efesa. 
a uma cXT)lo.raçâo QU·e converte a m1-• t .. sé.:ia de uns em fortuna de ou ros . 
Aind:J. Leão XIII quem p:oclama: os 



-172-

obreiros não achAram nunca, nas leis 
tE-mporais, uma proteção e!ic1:1z. E, 
1 .. aquela <'.arta, a.~istlmos S. Santi
dade manifestar o seu a.nselo po.r que, 
.em tOda a parte, leis iguais prote
jam a de~billdade das mulheres e das 
crianças contn. os excessos de traba
lho e fez votos por que se reunissem 
em Cong:resso obreiro "p<..ra serem 
-expostas as suas n~essidades peran-
te os poderes :r>úblicoc". • 

Que ação sccial mais benéfica, mais 
hwnana, ma.is justa., mais nobilltan
te, mals coord-c;.u:.dora e !ra:.en1.al, po
deria exigir....se da Igreja, em favor 
daS classes trabalhadoras, em !a. vor 
dos humiláes, em beneficio dos pobres 
c d06 oprimidos? Nenhuma. ação tem
por.al supera êsse pl·cgrs.ma scdal da 
Igreja. Após êsse movimento ca tóll
cv é que as l~ls feitas pelos homens 
começaram .a penetrar-se desse s~n
t\do de j'..l-ctiça e dessa idéia de soli
dariedade. Y'J.as os homens vaido:3c~ e 
en!atuados se presumem os 1nve!1 te
res das idéias que vém de oriQcns 

. .mais pw-e.s e hcnestr.s. ens~:~ada:> pt:
las doutrin2.:3 d'~ Igreja.. 

Brunetlére, em 1904, houvera em;ejo 
de 1nostrar que o socialismo tem um 
ideal de justiça a realizar sóbre a 
Terra, porC!m, o Evangelho s~ cle~t~
:a, prcparan<lo·l~:e e Iacmtando-lllc 
a ação pois que a doutrina socialista 
::,e desenvr.lve, se amplia em bene.fl
~ios, alar~a o seus objetivos. precisa
mente onde e quando a civillza.cão 
tem. ::;ido renovada ou regenerada p'élo 
esp1r1t9 do Evangelho. N!l. antiguidade 
~rego-latina, na Chh1a., nat civlliza
ções muçulmanas, tem havido revo
luções sociais, porém, não '' :>-:.cialb
mo''. Houve luta. ali, pela pc.ss~ do 
poder e da fortuna, porfm, não ~nr
giram os verdadeiros "Social\~t.as". 

Convém acentuar. neste ponto, qw! 
o socialismo cristão d.i!ere rto socia.li~i
mo 1·evoluclonário. Todavia, a Igrcj~ 
sóme11te se rebela contra o líbemiis
mo, que é uma !1cçâo, que é impostor, 
artificioso e negação das conquistas 
nitidamente sociallst.9.s. Eis o que :;e 
colhe no Silabus. de Pio IX. A Igreja 
no entanto, não combate doutrinas, 
que ela própria pregara e que tendem 
a reconhecer e manter a dlgni<iaàe 
e o bem-estar dos homens. Os socia
listas que se extr~maram na detesa 
da tese de que "a religião ~ assunto 
p-articular", j§. transigiram e hoje re
conhecem a influência. benéfica da 
religião. O pastor Ooehre a.nuncia 
que a religião não é um fantasma, 

mas uma maniie:llação espirituaL o 
homem que a possui e respeita nfío se 
degrada, nntes se exalta aos próprios 
e aos alheios olhos, porque busca apro
ximar-se da perfeição. 

A religião não pode ser con'sldera.da 
uma aliada do capitalismo, porque o 
combateu a Igreja quando pat.entecu 
o mal da "voraz usura''. Se Gregório 
VII negou qualquer aparência de so
lidarie~de da Igreja. ao regime fe~t
dal, Leao Xlii recusou, ain<.ia, essa 
.solid'arleà~de ao regime capitalista, 
que foge a sua genuína f\.mção social. 
São duas mani!estações que &e apru
ximam após nove s~ulcs de distã.nc:u. 
entre elas. 

"Los sistemas sociais passam. La 
l glesia. pa.ra. 1iiVÍT tiene que atlatar-se 
a ellos, pero nv se con}lmcle com cllos. 
Elles p<'.ssa.m y ella perma-nece'' . Serti
langc e~pli(;:.::. que o espírito é o q'..l:: 
ctevc guiar as orga1~i•~çóes tem.pora~.s. 
!!:sse espírito é a lgn~;a, mns ela •1âG 
(tprova nem C07t.der..a O$ sistemas so- ' 
ciais, no que étes t~nham de exclu.5i~ 
vamente ci~ntí.!ico <Sociallsme 2t. 
ChristianismE:: pág. l23J . 

. . Fazem-:J.e sistemáticos e insinceros 
na afirmaçã.o insist~nte de que ;..un 
católico nao pode ser "um cicadti~ 
:c.J.eal", como foi a:ssina1aôo iinhas 
a·cima. ~. se esquec~m de verHi:.;ar 
que a s:.thordinaçáiJ dos ca tó' :u3 i:t 
lg!'eja. no terreno espiri Lual, n:io 
<:onstituiu Jamais un1a rebeldia. con
tra o pc·óer temporaL Os c a to! ir,.;:; 
sabem com l.eão XIII '4Que o fator 
1eligio::o não ~ um ~gt:nte de discor
a.las e que ~c l)l'Oibetrl, no intere~::;~ uo 
Estaào e qa sociedade civil, as int.1·o
mtss6<:c da religião nas lutas de ~a.rti
<los. I<~ôra , precisamente, c Pontifir.e 
quem aconselhara ,~.us católicos: até 
cnr.ie o exija a bem comnm ~ceiLH :Js 
sistemas de govêrr.o f~tan:::-lccido~ r:3 
::ockcla.de civiL A conveniência social 
é , sempre, para os católicas o motivo 
e a m<.'<iida de s:.ta Ies.ldade ooUt:ica ·· 
O poder civil é, sempre, a~átado o.tP 
mesmo nos momentos de insê.nla r:.m 
que se perseguem os fiéis. Dizb. LciCJ 
XIII: "as circunstànci:ls present<:s 
impõem o dever de trabalhar em de
fesa da nutorída.de pública, obedecel .
do às suas 'leis. a!asta.ndo-se dst vlc
lência. e não pc-::ltndo senão o que l'ór 
permitido pela eqUida,de e pela ju.:;ti
ça... recomendação a que devemos 
11os curvar, sobretudo nesta nora d:! 
inquietação para o Brasil. 

_o antagonismo socbd, a divisão en
tre os homellS, as host!lidades b:a-
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dantes, as lr~s1d1as e lute.s de cla~sc, 
~s desigualdades e injustiças contra a 
massa sotredora, nã.o emanam da 

. ação da Igreja, mas são um fruto da 
incompreensão dos homens, de s·eu 
egoísmo, da má formação de eeu es
pírito não penetrado da..s cloutrhl.4ls 
-ourlficadoras da. !'rr!.>ja . da det)lora
vel incUnacão de corações que não 
a,prer...deram a arr'..ar e não se allme:•
ts.ram n!l fol1t(: cristallna do Evange
lllo. 

A l~t dos ~to{e.t~"E. ~:. a.m.z..'t a. D~\\.C::. 
sôbre tõdas ·as cois~s. e ~o p:ú,:lmo 
como a .si mesmo por amor d~ .Dêus. 
São João, o aoo.stolo do Amo!", repc
.tia nos último·s tempos de su:1 vida: 
"Meus !ilhas, amai-vos uns aos outro~. 
que êste é o preceito do Senhor, e 
casta só isto" . Os (}Ue não ouvem e 
não praticam essa advertêncJa santa. é 
que seme!arr1 as discórdiss e as in
justiças. pr.rque vivem cev.:-..dos n:1 
raiva ~nimal, no ódio feroz, na ga
nllncia. e no egois:no, não sentindo a 
g::-andeza do amor ào prôxir.1o . Nao 
é à Igreja que .s~ deva o t :·op2l de 
n1isér!as ~ue acomete a soei e-da cie ci
vd. A Ig:eja, portanto, nio podeda 
preten:ler que a Const!tulç&.o de tt!ll 
pais, que é a lei mater, a i>asc ele 
stu s~terna político, e fonte àe tõcta a 
sua estrutura jurídica, não fôsse ob
~e.rvz.t-.te d~<:. "?-:\r.c\?~'V~ 1)UY1~~}.m.c~ üo 

Evangelho, que, sem humilhação para. 
o poder temporal, podem. rcfl.et.!r-~e 
r. os seus preceitos . 

A z:ova org:mtzaç!o do capital e 
do tr.ill:>alho a que se tem alud'ldo !re.
r~üent~manta, e que se impõe "sol> 
pena á ·~ ccnstrui:mos no vácuo ou 
sC.bre z.reia", a Igreja, sempre, a de ... 
seja.:, e ma!s ainda a desejaria IYclJ'8o 
o B:as!!, onde e:c!ste um clima ta vo
ránl a essas conquistas de justiç9-
benfazeja, visto como, para felicidade 
ü~ 1\tf'~a pá'trla, não puàeram lançar. 
~l)Ui, r.s sog,s r~íz:!s da.ninhas as dou
t:ir.as desagregactoras e pagãs ao ser-
'liço do materiai!.:ano. O scc1a!1smo 

crlstão, a democr~ia cl'itã, r~olve, 
co!:l vant~gt.m, o problema do Brasil. 

Es;r:lht:mo-r.os no mundo, ainda 
agitado e amz.:•çadcr, c:ivaào de avll ... 
tamer..tos, de angúStias, de e~pantosas 
misérias, de únpetos que mais lem~ 
b:·am ~ v!d3. bárbl.i:a e ~-êlva.gem, as 
lutas do p.1gan!sm.o. Sàm~nte os es
plé:nc!o:-€s vis!v:!:s da Catoli.dEmo po
~(:n e-ubr. neste !nst~nte indeciso, o 
de.:5tbo dos povos e redir:lir o mundo 
de su::~. este:il!da.de mc:~.l. rcconcilia.
nndo cs homens co:n Deus, que não 
c:. a·b:lndcnou à sua p:é.prb nature-~a. 
Pvrém. pela .ma g:9.ça, os levou à oo.r
tid?ação da nstu:-eza divina que· êles 
náo teêm sabido nonr:u-, buscando a 
pe-:-1e1c,.5.o. - José Duarte. 



171. a Sessão, em 11 de Setembro de 1946 

(Extraordinária) .. 
Presidência ào Senhor Melo Viana, ~e~idente. 

As 20 horas e 15 minutos compare· 
cem o.s SenJhores : 

Compareceram 185 Senhores Repre
sentantes. 

Partido Social Democrático 
Acre: 

Castelo B:ranco. 
HU80 Carneiro. 

Amazona.s: 
Alvaxo Maia . 
Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 
Mag&.lhã.es Barata. 
Alwro A<iolfo. 
Duaru: de OUvei.ra. 
Ls.metra. Bi ttencourt 
Carlos Nogueira. 
Nélson Parijós. 
João Bot~lho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir C a !'doso. 
Crepori Franco. 
Vitori11o .F're1re. 
Luis Ca.rv~lho. 
José Netva . 
Manso Matos. 

Piauí• 
Rena.ult Leite. 
Areia Leão. 
S!.ge!Tedo Pacheco. 

C€ará.: 
More.l.ra da Ro-cha . 
Frota Gentil . 
Almeida Mente. 
OSvaldo Studa..rt. 
Ra.. ul Bu'bcsa. 

Rio Gra..."'lde do Norte~ 
Georgino Avel1no. 
Dioclécio Duarte. 

José Varela. 
Vat!:-e<io Gurgel. 
Mo ta. N·eto . 

Puatba: 

Jenduf C9.rneiro. 
Samuel Duarte . 
J cs~ J ofili. 
Novais Filho. 
Etelvino Lins . 
Agamemnon Magalháes . 
Q-elrcir.o Pontes. 
Oscar Ca.r:1e!ro. 
Costa Põrto. 
Ulisses Lins. 
Bebas a Lima. 

A1agcas: 

Teixeira de Va~concelos. 
Góis Monteiro. 
Silvest:-e Péricles . 
LauTo ~cnten~g!o. 
José M:n~a. 
A!ltôn \o Mafra . 

Sergjpe: 

Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Lauro de Freit.ls . 
Regi~ P.ech€co. 
Negrelros Faleáo. 
Vieira de Melo. 
A1tam1rando Requião. 
Euná.pio de Queh·o!-7,. 
Próis da Mata. 

Espírito Santo: 
Atillq Vivaqua. 
Henr;iqu-e de Novais. 
Ar1 Vla.na. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales . 
Vieira de Rezende • . 



Alvaro Caste1o. 
AroT~bal Soares. 

Distrito FEdell'"a.l: 

Jonas Correla.. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Al!freào Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduar<io Ouvi vier. 
Carlos Pinto. 
P~ ulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Basto.c; Ta va.res. 
Acúrcto Tórres. 
Bdgi<io Tincco. 
M:iguel Ccuto. 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Benedito Ve.ladares. 
JJW:;elino Kubst.sc-hek. 
ROdrigues Se abra. 
Peod:o Dutra. 
Bias .f'ortes. 
Duque de Mesqwta. 
Isra-el Pinheiro. 
Crlstia.n<J Machado. 
We.111ngton Bran.df.o. 
Joa.quirn übãnio. 
José Alkmim. 
Gustavo Gapanem~. 
Rodrigues P~.reira. 
oels.o Machado. 
L~ir Tostes. 

São Paulo; 

Nove li Júnior. 
An tónio Fcl1<:iano. 
Martins FH.ho. 
Costa Ne-to. 
Sílvio de Campcs. 
Jo~é Arme.ndo. 
Horé.cto La.!er. 
Attl.llbs. !'fogueira. 
J oáo A'bdala . 
Samopaio Vida!. 
Alves Palma. 
Hon6rio Monteuo. 
.Machado Coe lhe . 
Batists. Pereira. 

Goié.s: 

Pedro Ludovico. 
Dado Cardoso . 
Diog.enes Magalhães. 
Galena Puanhcs. 
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Mato Grosso: 

Pon-ce de Arruda. 
Argem!ro Fi alho. 
Martiniano Araújo. 

Para.nA: 
Flávio Guimarães. 
Fernando Flores . 
MWlhCZ de .Melo. 
LauroLol)i!s. 
João Aguiar. 
Ara.:nis Atalde. 
GO'Ini Júnior. 

Santa Catarina: 
Ne:reu R.amos. 
Ivo d'Aqutno. 
Ad-elrba.l Silva. 
Orlando Br~il. 
Rogfrio Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grallde do Sul: 
E!nesto Dorneles. 
G~ton Englext. 
Adroaldo Costa. 
Brecha do d-a Rccha. 
Teodc,miro Fonseca. 
Da.maso Roohs. . 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manu-el Dua!"te. 
Sousa Costa. 
Bitter.ccmrt Azambuja. 
Nteo 13.~ Ve,rguei.ro. 
Pedro Vergara. 
Herofilo Azambuja. 
Bayaro Lima. 

União Demo<:rática Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Perá: 
Agcs.tinho Mcnteiro. 
Epílogo Campos. 

Ma.ra.."lhâo: 
Antenor Bcgéia . 

Pi:Lui: 

Ma tiu OJ.J.mpio. 
José Cândido . 
Antônio COrreia. 
A-delmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Curá.: 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Sal'reil'a. 



Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edga:r de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Fea-reira de Sousa. 
Jo~ Augusto . 
Alui,<lio Alves. 

Paraíba: 
VergnJaud Wanderley. 
João Agri pLno. 
João úrsulo. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sa.tlro. 

Pernambuco: 
Lima C a vale anti. 
Alde S?..mpato. 
João Cleofas. 
GUberto Frei~·e. 

Ala,goas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palme!!-a. 

-· Sergipe; 
Vá.lter Fran~o. 
Lea.nrdll"o Maciel. 
Hertbs.tdo Vieira. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Luis Viana. 
Clefnente Ma.rian1. 
Dantas Júnior. 
Nestor Duarte. 
Aliomrur Baleeiro. 
João Mend-es. 
Al:berteo Fraga. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 
Luis Clá.uàio. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogu-eira. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

'Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
José Leomll. 
Soares Fi.l:ho. 

Min-as Gerais: 
Moote1ro de C-astro. 
Jm:~ Bonifácio. 
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!daga~ães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Lop-P..s Cançado. 
Licmgo Leite. 

São Paulo: 
Pe-ulo N Q2'Ueira . 
Rcir..eu Lourenção. 
Toledo Piza.. 
Amellano Leite. 

Goiás: 

Ja1es Machado. 
Ma to Grosso: 

Ve-spas!ano Martins. 
J oã.o Vilas boas. 
Do!or de Andrade. 
Agricol.a d·e B~rros. 

Paraná: 

Era.stc Gaertner. 
Santa Ctitarlna: 

Tomás Fcntes. 
Rio Grande do Sul: 

Flo.res da Cunha. 
Osó:io Tuluti. 

Partido Trabalhista. Brasileiro 

Bahia.: 
Luís Lago. 

Distrito Federal: 
Rui Almeida . 
Benjamin Farah. 
Vargas N-eto. 
Gurg-el do Amaral. 
Segadas Viana. 
Baeta Nev-es. 
An.Wnio Sllva.. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Gue.ra.ci Silveira.. 
Romeu Flori. 
Berto Con~. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo. Bra.g.a. 

Rip Grande do SUl: 
Artur Fischer. 

r 

Parti® Comunista do Brasil 

Pernambuco: . 
~egórto Be2erra. 
Agostinho Oliveira.. 
Al'Cêdo CoU~tinho •. 



Bahia.: 

Carlos M8.l'1ghela. 

Distrlto Fede~al! 

Culos Prestes. 
João Amazonas. 
Mauricio Grabols . 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Cla.ud!no Silva. 
Aleides Sabença . 

São Paulo : 
José C!isp1m. 
Osvaldo Paohe<:o. 
Jorg·e Amado. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

A'billo F'ema.ndes. 

Partido Republicano 
Ma.ranllâo: 

Lino Machado. 
Pernam•b~o : 

Sousa Leã.o. 

Sergipe: 

· Amando Fon ~s . 

Minas Ger ais: 
J aci Figueiredo. 
Bemardes Filho. 
MArio Brant. 
Felipe Balb1. 
Artur Bernardes . 

São Paulo: 
Altino Arantes . 

Paraná: 
Munhoz da. Rocha. 

Partido Social Progressista 

Pa.rã: 

Deodo:-o de Mendonçs.. 
Ceará: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

Rio Gra.nd·e do N arte: 
Ca!é Filho. 

B~hia : 

Teódulo Al·buquerque. 
São Paulo: 

Campqs Verga!. 
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Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
An-u-:ia Câmara . 

Esquerda Democrática. 
Distrito Federal: 

Hermes Lima. 
Go!ás : 

Dc.:n1n~os V~!~sco . 

Partido Libertador 

Rio Grande do .Sul: 

Raul Pila. 

O SR . PRESIDENTE - Achando
se J:,:-esentcs 273 Senhores Represen
t antes, declaro a.bel·ta a sessão . 
Pa::;:o-~1.-se à leitura. da. a:a da sessão 

anterior. 
O SR. RUI ALMEIDA (4. 0 Secre

tchio, ser-z;indo cem o 2. 0 ) , precede à 
leltt.:ra da at!l. 

O SR. PR~SIDENTE - N;) f orma 
cio Regimento Interno, dou d. ata. por 
a pro v;. da, ressalvada CJ ualquer rettfi
cac;é.o e~cr1ta, que seja apresentada.. 
P~ssa-se à. lei ~ura do expediente . 
O SR. EUOO CARNEifl.O <1.~ Su

p!ente de Secretário, seroi1Uio como 
1. 0 Secretário l • p1·ocede à leitura do 
::ieq.ulnte. 

EXPEDIENTE 

AVIsos: 

Do Sr. Mlnlst ro c! a Viação, pres
tando esclarecimentos. referentes t\ 
Indicação n . 0 227-94G, de autoria do 
Deputado P..afacl Cincurá., sugerindo 
a cons~rucão do açude "Bos. Vista .. . 
- Ao requerente . 

Do Sr. Wn!st ro · da Viação, Pl'es
tmdo esclRredmentos relativos à. in
dicação n .,) 238-1946, de a.u'oria co 
Deputado Joio Ag:ipin~. sugerindo a 
ccnstruçfLO do trecho rodovit\rio. qla~ 
ligará Catolé do Rocha. na. Pa1·a.iba. 
a Jaràim de Piranhas. no Rio Gran
de do No;te. - · Ao requerente . 

O SR. PRESIDENTE - Está !inda 
à leit~ra do expediente. 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
L-ê ·· et segu.tn te arfe! r.. : 

. O Comitê Anti-fascista de Al.·qulte
tos tem a elevatta honra de apresen
tar à ~ss:;mblc~ia Constituinte, por ln-

. ' 



-178-

termédio do ilustre deputado, seu 
aplauso e so!!dariedade pela atitude 
firme e democrática assumida por 
essa Assembléia em face dos gmvc3 
aconteclmentos que perturbaram a 
vida e o sossêgo da nossa população. 

O povo brasileiro sabe que os alto~ 
e nobres propósitos dos nossos estu
dantes não os conduziram à l"..:spon
sabllldade das lamentáveis ocJrr~n
cias verificadas. oue constituíram in
sólita provoea~ão tendente a criar um 
clima favorável a novas e 1mpatrió· 
ticas campanhas contra a Liberdade 
e a Democracia. 

O comi~ê Anti-!ascista d~ Arquite
tos ao levar seu apolo e solid:uied&cle 
à essa Assembléia, o faz certo de c:·.-a . 
atitudes como as a.sst!midas pelos re
presentantes do povo. em dP.fesa rias 
liberdades fundamentais constituem a 
base para a consolidavão da Demo
cracia. 

O SR . PRESIDENTE Vamos 
continu:n no exam~ 'los requerimen
tos de d~s~.anue relativos às Dlsposi
cões Tra.nsitdrias. 

Em primeiro lug~r. ~ubml:!~o a vota~ 
~§n o do art.. :16. :>.s:;lm redi~irin: 

Requeiro destaque para rejeição C.o 
art. 36. 

Em 7 de setembro de 194.5. --:- Fer
reira de Souza. 

O artigo estabelece: Fica asse-
gurado a todos aquêles que se 
prevaleceram do direito de recla-
mação instftu!do pe!o parágrafo 
único do a.rt. 18. da Constituição 
de 16 de julho d~ 1934, a faeul~ 
dade de pleitear pera11te o Poder 
Judiciário o reconhecimento de 
seus direitos, salvo quanto aos 
vencimentos atrasados, relevadas, 
destarte, qualsquer prescrições. 
desde que sejam preenchidos os 
seguintes requ151tús: 

'a) terem obtido nos respectivos 
processos. parece~ favorável e de .. 
finitivo da Comissão Revisora. a 
que se re!e;re o Decreto n. 0 254, 
de 1 de agôsto de 193'5, e 

b) não t:er o Poder Executivo 
providenciado para dar execução 
ao pareeer da Comissão Revisora, 
a fim âe reparar os direitos dos 
reclamantes . ., 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
(*) -- <Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, o destaque J)Dr mim 
requerido obedece à orientação, Que 
Já proclamei diversas vezes, no to-

(•) Não foi revisto pelo orador. 

cante ao sentido da!:i _Disposições 
'l'ransitória.s. 

Compreendo se inclua neste capitu
lo matéria relativa a normas per
manentes na sua adaptação à situa
ção do momento . :e a isso que se 
dá. o nome de Disposições Transitó
rias - conjunto de regra.'i de dtrelto 
. in ter -tem pQl"ais. 

Acredito também que nas Consti
tuições se consa-grem certas medidas 
reteren'tes à restauração de situações 
anteriores, sobretudo quando essa re!i~ 
tauração é justificada pela natureza 
do movimento que deu lugar à orga
nização ào próprio Poder Constituin
te. 

O Sr. Acurcio Torres - Eu estaria 
de acôrdo com V. Ex ."' em que nas 
Di::.vosições Transitórias não cuidasse
mos de matéria permanente; mas 
quando, na Comissão Constitucional, 
se oferece emenàa a :Uspositlvo das 
Dis?osições Permanentes e e1a a en
caminha às Clsposlções Transitórias, 
seria. surpreender o autor da mesma 
emenda, no debate sóbre êsse capi
tulo. em que a sug~stão foi admitida, 
declarar que a mesma só teria cttbi
mento nas Dlsposlçõ~s Permanentes. 

O SR. l"ERREIRA DE SOUSA - -
Infelizm~nte , o nobre D€.ptttadc Acur
cio Torres não me deu. pràpriarnente, 
um aparte. mas antecipou defe:;a em 
face de fundamentos ainda não su
ficientemente desenvolvido:>. 

Sr. Presidente, retomando o fio 
das considerações por mim enuncia
das, acentuarei que. a meu ver. o ar
tigo 36 da.s Disposições Transitórias 
não se adapta, perfeitamente, ao con
ceito por mim e~"'Presso sôbr'e o que 
se deva conlpreender por preceitos de 
matéria trlinsitória.. Não sómente 
não se trata de regras visando a adap
tação de normas permanentes à si
tuação atua.l, como não se cogita de 
regras que traduzam orientação do 
legislador. resultante do próprio mo
vimento de que surgiu a Constituição 
no :Bra.sll. 
O S-r. Pra.d.a Kelly- Vos~a Excc::léncla 
sa!:>e CO!l1 que prazer o escuto e com 
que constran2;1mento àivtrjo, à.s ve
zes, de V. Ex."'. Não po.sso endossar 
os argumentos de V. Ex."'. A Cons
tituição de 1934 proibiu que as in
justiças praticadas contra funcioná
rios públicos fossem examinadas pelo 
Poder Judiciário e, no mesmo dispo
sitivo. instituiu duas comisSões para 
rever os atos do Executivo. Essas 
comissões realizaram seus trabalhos. 
MUitos servidores da União tiveram 
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parecer favorável; rnas o Executivo 
não cumpriu essa determinação. Não 
obstante, ficou o Judiciário sem po
der apreciar a justiça, ou não, das 
reclamações formuladas. Eis porque, 
sõmente por via constitucional e nas 
Disposições Transitórias, seria possí· 
vel atender a direitos violados. 

O SR. FERREIRA n.E SOUSA -
Estou de inteiro ru::Ordo com V. Ex."; 
ma.s vou mostrar que o dlsposit.lvo. 
tal como se acha formulado, nem 
só deixa de atender à.s normas da 
Justiça, senão também é, até, con
sagrador de injustiças . 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o que 
.figurava na Constltutção de 1934 não 
justifica outro preceito na Constitui
ção de 1946. Trata-se d~ situação 
inteiramente con~umada, de fatos que 
transitaram em julgado, de acôrdo 
com preceitos d3 direito vigentes ao 
tempo, como em época posterior. 
Não é possivel estar a Constituinte 
a reabrir a discussão em tôrno de fa
tos passados de hé. multo. 

Não se trata de fat.Qs do Estado 
Novo, da última !s.se que precedeu à 
Constituição de 46, mas de fatos an
teri~res a uma fase cons.eqtie·nte ao 
atravessamcnto de dois períodos cons
titucionais e, até, depOis de vencidos 
todos os prazos da lei pnra. a ação dos 
interessados. 

O nobre Deputado Sr . Prado Kelty 
argumenta que, tendo a Constituição 
de 34 criad~ Comissões especiais para 
rever atos do Govêrno, os pareceres 
favoráveis não foram observados . D!z 
S. Ex.a que o artigo 18 tE:ria tran
cado ao.s interessados a manlfcstac<ão 
judiciária. O argumento não p:rocede, 
não é seguro. 
A Constituição de 1934 consagrou, de 
!ato, a impossibilidade de 1-ironun
ciamento do Poder Judiciário sôt!'e 
atos anteriores; mas desde que, no 
tocante &o func1onalismo. por exem
plo, abriu instância administrativa 
l)ara. rever ésses atos e ficou essa ins
tância aberta, o Judiciário ficou. ta.m
'bém, com a JlOSsibilidade de toma"!' 
conhed:mento de ato.s que tivessem 
sido apreeia<ios por essa Comissão. 

Há inúmeros casos dêstes. Alguns, 
se nA.<> me engano. prowgidos u.té ?Qr 
mandádo de segurança, concedido pelo 
Poder Judiciário , Eu nA.o teria dú-

• v.ida. em concordar com o substituti
vo se êle, por sua vez, não fôsse pro~ 
fundamente injusto e se tornasse 
CODlJlleto no sentido de reparar tOdss 
as injustiças pra tJcadas no regime 
da Constituição de 19'34. 

Eis, ~rtanto, porque o dispositivo 
alcança apenas os funcionários qu~ 
tiveram parecer -~essa Comissão, que 
não era constituída de membros do 
Poder Judiciário, nem tinha cara.ter 
judiclârlo, apesar de fazerem parte 
dela membros desse poder. 

O Sr. Dolor de Andrade - !das ti
veram prazo para pedir. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Rã. \números cases, a. respeito dos 
aua.Js a Comissão não se pronunciara 
~k1'..1er. 

O Sr. Ataliba í:logueira - Nós, que 
• ~omos cul~ores de dlreito. máxime V 
Ex.4 exímio professor, haveríamos de 
con~ntir que se subtraisse ao Poder 
Judiciário questão que estamos colo
~ando no â.mbito da justiça? Não é 
possível. Não devem.>s subtrair nada. 
d<l Poder Judiciário, que. no nosso re
gime. é s. garantia e a cúpula de todos 
os direitos. 

O SR. FERREIRA OE SOtTSA -
Coi1COrdo com V. Ex.'"', quanto ao prin
cípio geral :lada devemos subtrair ao 
Poder Judiciário. Sou. até. p~rtidá
rlo ferrenho do chama.do judkiarismo, 
sistema. d-a Conlltituiç!1.o a.merican~. 
na !nte:;-pretação de Marshall. 

Quero, porém, Ch?.mar a atenção da 
Casa para. o segllinte: o art!g.:> impor
ta num retrat~ai.mentG imenso. de 16 
anos, a atos já terminados que de
ro.m luge.:c a. relaç~a de dir.e\tos . e 
que agora vão ressurgir. vão ser obje
to de novas discussões, acarrP.tando, 
talvez. grandes prejuízos para a N:l
çáo, para o tesouro público. o que a 
emenda não prevê, e, sim. a possibi
lidade de se voltarem os interessados 
contra os a tos dessas comis.::ões. 

O Sr. Acurcio 1'ôrres - Não se pode 
abstrair Pessas dlscussões. meu caro 
professor e eminente parlamentar, c 
artigo 18 das Disposições Transitórias 
da C.cm.tltuição de 34. Po1 êste que 
criou ns Comissões. FQi a Consti
tuição de 34 qu~ ;econheceu o diretto 
int:oncusso daqueles nue t!vP.s~~m ua
recer favorável <.las Comissões que a 
própria Constltuiçf.o criou. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
o aparte com que me haura o emi
nente colega, antes de ccm'bate'l', c<ln
firma o meu ponto de 'Vista. Sustento 
justamen.w tsso: os que obtiveram 
nareeeres favorávof~s das ccmlssões viram para si abertas as portas do Ju
dfciirio. A constituição d~ 1934 im· 
pediu a apre<:iação, por parte da Jus
tiça. dêsses atos; ela mesma, porém, 
posslbilltou o pronunciamento do Ju-
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diciá:rto nos casos que tivessem pal·e
cer favorável da C<lmissão. 

Sou insuspeito, porque fui membro 
da Constituinte de 19'&4 e muito tra
balhei contra o artigo 18, sob o run
<:iamento d·e qut: constituia negação 
de direito: mas foi feito lei, !o1 apli
cado pelos tribunais e não podíamos 
estar voltando atró.s para discutir essa 
exceção. 

O Sr. Ga.briel russos - Parece-me 
que V. E:<. a se coloca. em cont:aposi
c3o à inteliP,ência dada. ao al't . 13 pelo 
Supr-emo Tribuna!. Em r~!teracos jul
gados, os parec~::res da.s Comissões r-e
Viso:as eram meros elementos eluc1da
tivos e sôbre cs mesmos não s-e cons
trUiu nenhum direito. 

O Sr. Acurcio Tõrres - A prova 
está em que muitos interessados que 
tiveram parecer !avo:áv~l foram ex
cll'idcs. 

O Sr. Gabriel Passos - De sorte que 
o Poder Judiciário não se abriu p9.ra 
~le~. apesar dos pareceres favoráveis. 
(Apoi.ado3.) O qué se me afigura ra
zoá.vel do p<Jnto de vista de V. Ex.4 

é a. seguinte conclusão : &. Constitui
ção de 1934, pelo artigo 18, p&.rá.grafo 
ún1co. criou situacão definitiva d-e di
reito . Pod(! uma Constituição posterior 
modi!:!car essa situação de direito sem 
ofensa à normalidade jurídica e às re
lações que se criaram? Essa é n tese 
melindrosa que convém exs.minar. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
E' o. tese no tf'rreno en1 que n colo
quei, dessa relação absoluta ; de modo 
que já. const!tu1a. direito, eram situa
ções jurídicas QUe n~o podi:lm mais 
cste.1· sendo revistas. 

Faço hi.teira justiça aos nobres par
ttdárlos ctrt norma. Se h.l. mist~1·, po
rém, de rc·ter ês~es atos. c ::mvidnrin. 
SS. Excias . a o.dmi tlr r~ visão mais 
ampla, sem o ilmitar sàmcnte à.oueie.-5 
que tivessem lor.:·:::cto po.reccr ctas Cc
missões do Governo. M:litos não Gui
::;en.tm })Cdh· é~:.;e pra.rccer. Por qt:e re
p~mçio ~penas parcial ? Ou hi JH~
tiçn no dispositivo. e, no caso. de:vem 
to~cs ser abrm~gitlo:; per êle, ou, não 
é justo, e n~o deve ser mnntldo. ( ~td-
to bem,; muito bem.) . · 

O SR. ATfLIO VIVAQUA ( 0 ) -

Sr. Presidente, primP-imme:nte. cabe
me retificar um cngl'u;,o r.o texto do 
c:Uspositivo: quando m:~ diz "art. 1B dr. 
Constituição", dev~-se ler "18 das Dis
pOSições Tr~n.:;it5rias da Con~t!tui
ç~o ... ". 

O d~positivo comb:üido com tanto 
brllho pelo Uustmdo Senador Jo~crreira 
de ecusa está. assim redir;~do: 

"Fica as~egurado a todos aqueles 
que se prevaleceram do direito de 
rcclamaçso instituido pe-lo pa:r:á
grnfo único do art. lS, da Con~~u
tuiç~o de 16 de Julho de 1934, 1.1. 
fa.;l!ldade de pleltear pcr.::.nte o 
Pojer Judiciário o reconhecimento 
de :.:eus direitos. salvo quanto aos 
vcmcimcntos atra~ados, relevadas, 
destarte, quaisquer prescrições, 
6.ef:dc que sejam preenchidos os 
t::er;t\\ntc~ rcqui!:iito~:" 

'l'rat:l ~!ic de uma relcveç~o de pres
crl•:f. o p ra ampELm r si tu r. (/fio ju!'!rlica 
nss(>~u:.·ar.ia. pelo. Constituição de 1934, 
que, atenuando o radtc~U:-.rn o do artigo 
18 das 44 Dispos!ções Transitonn.s", 1m
pedith·o da apreciação juc.!icfirio. dos 
atos do Govêrno Provisório, abriu, en
tre:tanto, no parágrafo. para corrigir 
injustiças, uma exceção quanto ao 
afo.tamcnto de fur~ciouários púb!lcos. 

! .. s5.!m, em virtude da Lei Z54 de 1 
(te Agôsto de 1935, 1nst1tuiu~se uma 
Co:ni!:;s~o e1~carregad:l <.le proceder à 
ver!fico.ç5.o c!os atos l'elatlvos à. Cletn!s
seo de tuucicnár1o.>. 

Es.:Ja Comissão, de carât~r constitu
cional, passou a apurar as diversas 
situac;.õcs, tendo pro!er1do parecer~s; 
em muitos casos em que !oram êles 
íavoi"é.veis, na meior parte mesmo, o 
Govê.mo deixou de lhes d~r execução. 
Estando trancada a porta do Poder Ju
diciário, nenhum interessado póde, 
portanto, reclnmar. 

Hou~.·e, conseauintemcnte, um obs
td.culo, que impediu, até o próprio cur
.•:o da prc:;criçâo . Essa é a ::;ituação 
jurfd!ca q~1~ d<>ve ser encarada. 

Prr:cis;.1m,~nte, quando inscrevemos 
na C<mstitui•;ão ntua.l que nenhuma. 
relaç~.o ou vio~ção de direitos poderá. 
escapar ~- nçreclação do Judiciá:-io. não 
ser!n Rdmi::;sivel deixâsscmos de repa ~ 
r:ll' iujusttça.<; de~:. 11~ turez.'t, i azcndo 
que prevalc·cess~m aqueles dhe1tos a:>~ 
se~:.4l'ados à sombra da Cons~:ituiçã.o de 
1!}3~. 

O Sr. Ferreira de Sou:;a _ .. A norma 
qtte V. Ex. :1 d .!f endc não a tende às 
próprln::: consideraçõe3 que ve:~n estt?n
dcmd;.,. Se ~e trat!1 de dar pof~ibllidade 
de ação no Judlciárlo, por ~~~e não se 
dà és~.l! àirfito a todos. m:.ts eó àque
les que tivt:ram o condão cu a tnnu
ê::cia do p:{re<·er da Cornl. ;são ? 

O SR.. A'l"!.L!O VIVAQUA - Em 
fccc c~o 110~0 sistema seria, então, 
c.lar~~l' :::. r:·t~di.:l!l a ~ttuações i!llilrc-
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vistas. O lcg~lador realmente não 
pode prever tôdas as hipcitcses e reali
zar a repara.cão integral. Alguns case:;, 
evidentemente - talvez numel·osos -
ficarão excluídos dessa providência . 

O Sr. Fern:ira de So1~sa - Ent~o 
não haverá ju:;t!ça. 

O SR. AT1LIO VIVAQü.~ -- Am
pará.mos os c<tr-os j(l. perfeitamente en
quadrados no Dlspcsi tl v o Con!l ti tucio
nal. Por que, a r•rctexto c:e nf4o se 
poder fazer justiça to~nl, prejucic~!· 
aquC!les que estão l).rowgidus por este 
di~nositivo ? 

ó Sr . Ferreira {:c Sot,sa - Talvez se 
trate àe prote.giuc.; d~-~. Cor.;is~ão . 

O SR. AT1LIO V!VAQUA - O Dis
positivo tem cariter r(.~~rador e cs
scncia!mentc Cvli!ionrm;.e cu:-.~ o !;!ste
ma da Constituição atual, c;u•: respei
ta o direito ad~1uiric!o L', ao mesmo 
temt;o, abre ace~so ao Poder J uci!ci:l.rio 
para a p.-oteçáo de C!U~lqucr rcla~iio 
juridica. violad:t . 

O Sr. Ferreira de So'!J.Sa - Encon
trar-nos-emas, e•.ltâo, no mf.smo ter
reno. Se V. Ex.a visa rep~uor ínju:)
tiça, seria o ca;.o ele propor a \"Otaçf\o 
e!'ll separado com a r~cu:sa rio p odo
grafe. 

O Sr. Acurcio Tcr~ec - A 1~áo npro
\'açáo dêsse te:<to !ará. are. com que 
o povo néo acrcclite, daqui por diante, 
em nenhum dispo~ltivo con~li tucional. 
F'ar-!lc-é. uma Constitulç~o Pé' rc. n:lo 
sel· cumprida . 

O S:- . Ferreira de Sül!!:C - Rcspci
rondo as opiniôes do ncbre orador, 
pergunto: por que :::c upega tunto a 
éssc.: texto? 

O SR. AT1i.IO VIVAQUA - Tr::\
tn-se de situaçües jurtdicns que não 
puder~m ~cr apr~r:!ac.!~~s pelos tribu
nais, em íace da. proibic;!Lo constitn
c!vno..l, por impec'limt:nto !omla!. Sem 
o cllspositivo, tn.l·.-ez pudes-,emos su~
tcnta r perante OIS tri~m1·1is que s. p:·r.~
c!·iç~to uio corria, em \'lrtude de olJ.:;
tá.culo legal. 

O Sr . Fcrerira r~\! Sot~ta - V. E~.a 
rr.~ perdoará, ma~ n:1o \•stá nrtiumen- · 
t.ando com coe rene in . 

O SR. AJ:'íLIO VIVAQt:Tll. - E:-~c-:.t 
per!elt3nlente co'::rcute. porr,~~ o ciis
posit.ivo em questf!v vi~::t. de rato. con 4 

forme diz o U:.xto, n~lcvur a l1rcscri
çê.o que, dentrn do nos~o esrmito juri
aico e dOS prÜICij)iCS CO~l:.':llR"rad03 r.o.. 
p::.-6pr1.e. c~:msti\.uiç~(), ca~ri~ ~~r ~·ele~ 
\'~da pelo tato ct ~·: terem !1cado hnpos· 
~iij)ilitado!i de U\st:u!·-~~ o~~ n1cio~ j~~ 
d1c1~1s. 

O Sr. A.taliba Noç:1ctra - O que 
V. Ex.a ponuera tem tõda procedên
cla . A emenda de autoria do ilustt·c 
ot ndor c .o próprio te,~ to que estamos 
Vút.:mc.lo t~m. além de outras virt.,des, 
a de evitar d!sput.az em Juizo ac~rca 
da suspensão ou não do pruzo prescri
c:i()í"l.al. 

O SR. AT1LIO VIVAQUA - Per
feit::..mente . Podería:IlOS até sustentar 
C!::ta tes.; - quem sabe? - à mnr6em 
GO próprio dispositivo. !:: de tal or
~em impressionante que não vejo por 
que o ilu.strti.Cio Senador Ferreira d~ 
Sous~. com a ~ua notável acuide.de 
juricUca, não a acolha. 

O Sr. F~retra c!e SCsu.sa. - V. Ex ... 
ni!.o justificou a tese, nem respondeu 
ao meu arbumento . Todo ê~se a.mor 
a~ Jndiciãr!o estaca nes.ta ind3ga
çao: por que não se submete ao Jud1-
c!2.r!o o cs.so dos qu:? n5.o obti'leram 
p::1recer daquela Conlisslo ? Porque 
prcte1:dem protegt::r apenas os demais . 

O SR. AT.tLIO ViVAQUA ·- Sà•J 
situações C!Ue nós, Con.'ltituJnti!s, não 
podemos esgotar, nrm alc:mçar em to
dos o.; detalhes. A hipótese esté. per
!eitam r>;nte de!~nida. 

O Sr. Ferret.ra de S01!Sa - Não se 
p:-etende restaurar integralmente a 
just!ça c o direito de recorrer no Ju
diciário ? ~c assim é, o argumento de 
V. E>:.:\ r.t::~ procede. 

O Sr. Acúrcto Tôrres - O nobre 
orador poderia d!zer e.o ilustre Repre
sentante S::-. Ferreira. de Sousa qu~ 
p!.::it~:1mos ap>?n::.s c cumprimento exa
to do dispcsto no art. 16 das D1spo
l'ic:6es Transltórl:ls d:l. Consti tulção 
ctc 34 . . • 

O SR. A'I1LIO VIVAQUA - E' 
ccn'l promi~so P.ssum!do pelos Constl
tu!!"ltcs c!e 1S34. 

O Sr. Acúrcio Tôrrc.c: - . . . que 
C3ttlbe!~ia e reintegração, n repar;t
ção tnt<>~ral dos direitos daquêles que 
03 tl vec;scm ~ troclnado pela própria 
coro\s~o ~r1ada l}O! essa mebmn. Cons
tltalção. 

O E r . Ferreira de Sot!Sa - ~es 
já. teriam ação judic1ár1a. 

O SR. AT!LIO VIVAQUA - A 
Cco1!ssão criada pelo citc:cto n.0 254, 
de 1935, é um órgão em cuja compo
sição cnt:a.ram elementos de a.ltu 
valor . Portanto, o:; Constituintes 
atu:'l!:>, r.3 fn.se em que reentramos n., 
rcr.~mc constitucional. em que os mais 
altos sentimentos ju.!'ídicos inspiram 
r. elai."lc<n.ç!!o da nc-;a Constltui~ão, 
nã~ podemos comp!"c~:1d:!r que se dei-
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xe de atender ao compromisso assu
mido em 1934, assegurando-se o acessu 
a.o Poder Judtciá.rio a êsses functo
ná.r1os cujos direitos foram reconheci
dos s1ela. carta. política de 1934. 

O Sr . Ferreira de Sot,,sa - Mas que 
não deram parecer Sóbre todOS O::i 
casos. . 

O Sr . Dolor de Ar..draàe - Cümo 
prova. V. Ex. o. a alegação ? 

O SR. ATtLIO VlVAQUA - Se 
a Comissão não emitiu parecer sôbre 
todos os casos, contudo, pronuncian
do-se a respeito dos prtncipats, C\.L'1l· 
priu seu dever. A enumda. visa ape
nas a.quêles casos que tiveram pare
cer favorável, que não !oram atendi
dos pelo Govêrno. 

O Sr. Gabriel Passo~ - Eram pa
receres e, portanto, o Govêrno podia. 
ou não segui-los, segundo a inteligên
cia multirreiterada do Supremo Tribu
nal Federal. O art. 18 citado já es· 
gotou tôda. a sua ut111da.de. 

O 'S'R. ATtLIO VIVAQUA - Data 
venia, não se compreende a criação de 
órgão meramente decorativo. 

O Sr. Gabriel Pu.ssos - Não era 
decorativo, mas opinativo. Parecer não 
é voto; é norma que pode s1~ r. ou não, 
aceita. 

O SR. A TíLIO VIVAQUA 
Quando ~ institui um órgão com essa 
finalidade e re!e\'ã.ncia., composto d~ 
figuras notávE-is, sua opinião e SC1Ã3 
pareceres representam definições de 
direitos. 

o Sr. Gabt·fel Passos - V. Ex.n 
deve reviver o direito em si; e revi ve
lo contra a Uniã-o . 

O SR. AT1L!O VIVAQUA 
Assim sendo, estou certo de que a 
Casa não deixará de aprovar o dis
positivo como se acha redigido, o qual 
é ato de reparadora justiça, em plena 
consonância com o sistema da Cons
tituição, que não permite se subtraw 
qualquer sacrifício do direito tndlvidual 
à. apreciação do Poder .. 1 udlciárlo. 
(Muito bem,· mutto bem. Palmas. J 

O SR. FERREIRA DE SO'CSA -
(Pela ordem) - Sr. Presidente. pe· 
diria a V. Ex. a procedesse à vota.ção 
do dispositivo por partes, d!stinl{Uin
do o :utigo e suas alineas. Como dis· 
se, iria ao ponto de aceitar CJ artigo 
apesar de, pela sua feição, reviver ca
sos passados. o que há de mals in
justo é a restrição das a.lim~as. Ou 
se restaura. o pronuncJamento do Ju
dlciá.rlo em relaç~ a todos os fun
cionários, que tiveram negadoa seus 

direitos desde 1930, ou não se o res
ta.lJ.ra para njnguém. (Mutto bem.) 

O SR. PRESIDENTl:. - Val-se pro
ceder à votação. 

Sugere o Sr. Senador Fencira de 
Sousa. que se suprimam o attigo 36 
e suas alíneas. Entretanto, solicita 
que a votação se !aça por partes: 
primeiramente o artigo e, depots, as 
letras a e b. 

O SR ACúRCIO TORRES - C •) 
(Pela ordemJ - Não me p9.rece. se
nhor Presidente, '·data vcnia", r:~:~úá
vel a separação do:; dispositivo.; ora 
em debate, para que se vote, 1n1clal
mente, o .!1rtigo 36 e, depois, as letras 
a e b. Parece-me, repito, nio de
veria V. Ex. a deferir o requer1m~nto 
do emimente representante Sr. Fer
reira de Sousa porqnanto, se '.J. Ex. o. 
bem se ativer aos têrmos do d~spost
tivo qu~ vai submeter à consideração 
da Casa, verificará, desde :oro. que 
essas letras são por demais t:omple
mentares do dispositivo principal, 
pois, para que se obsel'vem as condi
ções do artigo, necessário se torna 
que concorram os requisitos f.'stabele
chios nas duas letras . !-:i em a v:;tação 
destas, juntamente, cum o disposto no 
art. 26, êstc artigo não é, aqui nl"m 
em terra alguma, clispositlvc legal. 
Ficará até sem sentido, porque a pro
v!d?ncia do art. 36 só poderá ~er to
rnada, uma \ ' t2: preench idos os rcqui~l
tos prescritos nas duas letr!lS. O dlS· 
positivo é, por sl mesmo, indl vlsfvel. 
011 a Assembléia o suprime por intei
ro, ou o mantém. Manter as letras 
sem . o artigo seria impossível. porque 
a provJdência a tomar está.. no arti
go; manter o artigo sem as letras, 
sentido, também, não teria e&e dts
pcsitivo, porque os requisitos exi9:idos 
para a própria. existência do artigo es
tt:.o em suas C: uns letras. 

Pediria, Sr. Presidente, que V. Ex.• 
bem ~tendendo à matéria não defe
risse o requerimento e submetesse o 
dispositivo, por inteiro. artigo e sw.s 
letras, à apreciação ela AssP.mbléia, 
para oue esta delibere em st.a alta 
sabedoria. C.ll!uito bem.. Palm&.) 

O SR. PRESIDENTE - Lastimo 
não .' poder aten<!er à sol1c1tac;ão do 
ilustre Representante, e manu-nh(l o 
desoacho. Fundamentarei mlr..ha fiP1-
n1ãÕ. em o.prêço à muito. simpatia. que 
V. Ex.:) me merece. 

O Sr. Acúrcto Tôrres - Ol.lrtga.do 
ll v. Ex.". 
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O SR. PRESIDENTE - O artfgo-
36 contem, efetivamente, prec.:ito ju
rídico imperativo - o da rrlevação 
da J)rescrição. A esses funcionários 
é garantida a possibilidade de plei
tear, perante os juizes, seus c"jreltos, 
mesmo tendo incorrido ns. prescrtçã o. 
Releva-se a prescrição de c\nc~ aoos, 
em tôcbs as causas contra a Fazenda 
Pública. Portanto, o dispos!t1vo é 
autônomo. A Assembléia em sua alta 
sabedoria restrtng1r-se-â. a es:>a ga
rantia ou a subordinará às condi
ções dns letras a e b. 

Por tsso, é conveniente se votem 
separadamente, artigos e a.lineas. 

O SR. OSVALDO LIMA (Pela or
dem> -- S:. Presidente, à. tarde, a 
Assembléia recusou o art. 35. Creio 
que, submetendo-se, agora. à sua 
aprovação o art . 36, esta.retios vol
-tando à matéria vencida. Se V. E:r..!\, 
deterrnin2 sse a votação ào dispositi
vo pO!" inteiro, estaria certo: mg.s, ex
cluindo-se as letras, rctorns-se a as
sunto já decidido. 

O Sr. Ferreira de Sousa .-- Qual a 
matéria decididg,? 

O SR. OSVALDO LIMA - Prec1w 
samente a do art. 35. 

o Sr. Acúrcio Torres - O nobre co
lega, data venta, não tem razão, par 
isso que o art. 35 se r der~ aos ful"!
cioná.rlos em g~ral, enquanto o de 
n.0 26 diz respeito a funcionários já 
amparados pelas Disposições T:ansl
tórfas. que se repo:tam. no part!CU!.lf, 
à Constituição de 1934. 

O S~. OSVALDO I.I~!\- Repito, 
Sr. f'resjden te: e:-.cluindo ss letras. 
não há restrição e volta.tn% ao artig~ 
35 . E' a ·Questão de ordem que lzv.tn
to. < Mutto bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Parece-me 
que ao nobre Representante não as
siste ra.zúo . No art. 35, há out!'as exi
gências, sendo dlferent~s as clrcuns
tânctas . Em todo caso, a Assemblé!3. 
dec~dirá . (Pausa). 

Vamos prossegtJir. 
Os s~nhores. que ap:-ovam s. eli

nUnação do art.. 3G, queirarr. levan
ts.r-~e . (Pausa>. 

Está. rejeitada a s~p:e.ssão e mantt
do o artigo. 

Vamos votar as aUneas: -Letra a: 
"a) terem obtido, nos respecti

vos p~oceesos, parecer !avoràvel, · 
e definitivo, da Com!ssão Reviso
ra, a que se refere o Decreto nú
mero 254, de l de ngôsto de 1935". 

Os Senhores, que aprovam a su
pressão desta. letra, queiram l~vantar
se. 

<Pausa). 
Está reJeitada a supressão. 
A letra b d!z; 

"b) nã.o ter o Poder Executivo 
providenciado pa.ra dar execução 
ao parecer da comissão Revisora, 
a fim de reps.rar os direitos dos 
reclamantes. 

Deixa de a submeter à votação. por 
ter ficado prejudicada pela recusa de 
eliminação do 1t.~m a. 

Está. assim. mantido o dispositivo 
na ~ua totalidade. 

Estão p:ejudicg.dos os requerimen
tos de destaque tormulados pelos Re
presentantes Srs. Alfredo Sá e ou
tros, e Sr. Deput~do Alenc:u- Ara.ripe, 
e Vitcrino Frt:ire porque, no fundo e 
ns. forma, têm o mesmo sentido, e 
cuJos destaques estabelecem: 

Zmenda n.0 1.205 
DISPOSIÇÕES TRANSI'fÓlU/\S 

Rt-qucho àeo:ta.que àa emenda nú
n1ero 1.205, p~ra ser d!scutidg, e vots.
d?~. ~m sepa!'ado: .. A!'tigo .. . Aos pre
judicg,dos pelo Govêrno Provisório e 
que obttver?.~ p:.~.recer fs..·1orávet d~ 
Comissão Revisora, instituída pe .. 
lo Decreto n.0 254 . em cumprimento 
do dlsnosto no pa;ágra.!'o ún!co do ar .. 
tfgo 18 d9S Oispos~Q6es Transitórias 
cb. Co :. ~t!ti.!! ('(!G de !3 cjQ .illlilo da 
1S34, fi:a ass'e~r!.tr=:.c.!J o direito de :e
clamar, pér:tnte o poder judiciário, o 
pn.gamento do que lhes fôr devido, 
cstendenr.o-se êste dir-eito a.os her
deiros e sucessores elos que já tenham 
!aleddo. 

Sala d~s Ses::.ões da Assembléia 
Nacional Constituinte. em 6 de se
tembro de 19-46 . - AlfredO Sá. 

Requeiro dest~que para a seguinte 
emenda oferecida so art. 36 das Dis
pos!çó.' S C:;n~tHucicn:tls T::H!~: tóri~5. 
e que tomvu o n .0 2 . 161: 

"Art-a36. São considerados em dls
ponibiliâaàe. com os vencimentos 
atuais correspOndentes aos cargos que 
ocup~vam, até que se operem as res
pectivas reintegrações, todos os fun
cionó.rios ?úhlicos demitidos pelo Go
verno Provisório .e que tiverem obtido 
Parecer unânime fa.vorávet sObre a 
convenieuda. de s!u aproveitamento, 
da Comissão organizada con!arme o 
§ 1.0 do :irt. 18 das Disposições TI·an
sitória.S da Const!tulção de 1934. 



-184-

Pa:ág:.:l!o ún!co. A reintegração 
fa:--se -á. d:! modo que fique exclu!do 
s~mp:e o p3.gam~nto de vencimentos 
atr.:ts:ldvs ou de quaisquc: indeniza
ç-ões". 

A emend~ em apreço já !ot ap~e
Ee:lt:a~h ao Projeto Constitucional pa
ra ser coloc.l'la onde co~v!.ess:!, em 
dat:a de 21 de junho cc 1945. 
Alencar A.:-aripc. 

Re=ruc::::-erno$ desta(!ue do núme:-o II 
do a:·tigo 3.0 do ant~-projeto da Co
missão de Disposições Ge:ais, publicl
do r.o D:á:lo d:l As~embléla àe 5 do 
ccrrente, página 4 .659, para ser apro
vaco em lug:u do núm~~·o !I ào arti
g·o 11 do p:·ojeto ~m votação. 

o objeti·.ro C.o ci~st9.que é dim!nuir 
c prazo de i:1e!egibiliclJ.de para o Se
n.ldo e pa:·~ a Câ:n3!'J. dos D~put.ldos 
C.cs Ir.~erventores que a g:ande Co
m!::zão adotou, r<:gf.itando o p9.re.:er 
da c. de DispGsiçõ:-os G.:!rais qu~ fi
xou o praz:J em dois meses . 

Sala de Sessõe~. 6 de se:embro de 
1946 . - Victorino Freire. Sigejre-
do Pa.checo. 

O SR. PRESIDENTE: S. Ex.=-, 
o S:. Alfredo S:i, acre~centa ap~nas a 
a parte final em que tozna exte:;;.:>i
vo dlreit() acs herdeircs e sucesso:-~s. 

Tra t~-se, porém, de .matéria de Dl
re!to Civil. e o Cédigo Ch•il assegura 
ésse d!re!to a todos. Está. pois, p:-e
ju~~cado o re~ue:·imento, \'isto como 
o dispoEitivo do p:oj.:!to exclu! o5 at:·.'t
S.ldo::. 

A p~di~-:> do S:. R~presel!tantc 
A~cnca.: A~·J.ripe coincidé con1 o qu~ 
fo! vor.a:!o. 

P~:iido de dest2.que. fo:-mulldo pelo 
S:- . Vitor i no Frri:e e ou:.rJs. no sen
tido ne que :S~ ap:ov: , em lugar do 
n.0 I! do art . ll do p:ojeto em vota
ção, o :1.0 II óo a:t . 3.0 do p:oj~to 
i~lc!al. -O SR. VITORINO FREIRE ~Pela 
ordem) - Sr. Preste! ente, peço ceder 
a palavra no Sr . Acúrdo TOrr~s. 

O SR. PRESID&'lTE - -Tem a 
palavra o Sr. Acúrcio Tôrres. 

O SR. ACúRCIO. TOR~ES -
-Sr. Presidente . o ae-st aque ·quê V. 
Ex.11 submet-e ao voto da Assc::nh1éta. 
treta ào p!'aZO •t~ icneleg!bil!dade dos 
!n"tcn"entores ~\:dera!s pars as clei-
ç~s cie Senador . . 

A Constituição Q:.!e estamos votan
do, em sua parte permanente, !ix!l es
s~ in·ele;ibili~a.de e·::n três n~.es:-cs No 
projeto da Cc•mis:.ão. nas "Disp-;::'1 -
çõe-s Ccnstituc!on&!s Transitória~" a 
in·elegibilicada do Interv-entor, p~~· 11 

a disputa da elelçáo d·e senador, f'I'a 
!i:~ada em dois me:::-es . 

Em.enda apre::.entaaa à. Cotndss~o dn. 
Constituição elevou ê:se prazo para 
seis m-eses . 

Parece-me deva ser mantido o !'>'·n
zà iixa-d{.) pela Sub-Comissão d~s D~s
po::içõe:s Transitórias. por isso 11.1e, 
para a formação por assim di~r lr>.l
cial. de uma mesma Câmara, teriamns 
dci.s .;.enaàores - os ja eleitos sem 
Qtlalquer inelegibilidade e um ter
ceiro, ao qual correria, então, o pra· 
zo de seis m-e.ses. 

O Sr . Soares Filho - Aliás, isso 
::.·~ dá paTa todo.s os outros esses. 

O Sr. Negreiros Falcao - Essa re
dução d~ p~azo não é para apro
nitar ao Int-e;-vento:::- no Piau!, pura
mente? 

O SR. ACúRCIO TORRES 
Poj·~ria c!!zer, r~pondendo ao no~ 
bre Depu;,ado N•egrelros Falcão, que 
que·- colocar o d~OO.·te no terreno pes
so~l. . . 

O Sr. Negreiros Fu.lcéúJ - N:o terr-2no 
c:a jus tiça. 

O SR. ACúRCIO TORRES 
.. . e m~ !)ergunta se o d·estaque não 
pleit·ei~ beneficiar o Intervenwr no 
Plaut, pod·eria .ilzer a S. EY..r. que 
o dispositivo ~ó está concebido nos 
têrmos por que o redigiu a CI)Ults
são da constitu1çáo, dando o prazo 
de seis rn~es. ltl!-ta.m::nt.e co·mo um 
caso peswal, ês::e mesmo caso a que 
s~ refere o 1:1o~re Deputado pessedis
ta à:l Bahia. 

O Sr. José Cândido - Porqu.e V. 
E...._ .a nâ.o fê~ essa d-ecla:raçáo no seio 
da Comissão? 

O Sr. Adelmar Rocha. - O qu~ se 
pr~ t(nc·e é favore·c~r o Interv-entor 
c!c Ma!·anhão, car,didato a Senador . 
{ 1'rocam-se veem.entes c. partes . ) 

O SR. ACúR(;!o TORREb 
De~·ejo colocar ..:> del>9.t e acim·a de 
qu:lis.~uer QUEstões de crde·m p.esscal, 
pcrque. na feitura da Carta Consti
tucional, não podemos cogi'ta.r de pes
soas, não podemos favorecer ou pre
judi!:ar inte!"êsse-s pr1vados; dev~mos. 
sim, estar ap.enss ac serviço impessoal 
d~ República, procurando fazer a nos
sa Lei Bá.sica •; em s~re·nldade, sem 
1:aixões, exclusivamente e01 beneficio 
da N s.ç§o. 

O Sr. Fc:n·eira. de Sousa - V. Ex. a,. 
ge-r~ hn·~ nt~ tfio ~er. til, está injurian
do os s-eus companh~iros da Comis
sl',o . < Trocam.-s~ numerosos e ve
ementes apartes. O Sr. Presidente, ja
un~o soa.r os ttm.p~.7lOs, reclama 
c.ter.ção. J 



-185-

O SR. ACú'R.ClO TOP..RF".S 
Não seria <:a. paz d<: !~ê-lc-. Prezo, e 
muito, a todos c!outC13 componentes 
daquele órgão. Sustento, Senhor · 
Pr.esíc!·e-nte, não compreender como. 
numa re.i)re~..:~ntaçà·o fed-cral de três 
senadon:s, el<-itcs quas·e na mesma 
e<:a.sião, pa.ra. funcionarem ordinà.ria~ 
m-ente quase no mesmo memento, d·e 
ciols dêl·es não se tenha exigiC:!o se
quer uma hora para melegibilidadc, 
ao pas·s.o qt:·e, com referência ao t~:-
eeiro. pa~a o Q ti~i a Comissão da 
Constituição ts !.a.-bel.eceu o prazo d-e 
dois mes~s. ~·e v~nhJ. depois dHcrm!
nar a CIJnc::tçã.o ouando o proje:to des
c-e a o~enário - que ês.se prazv c.c 
dtis me5-es seja elevado par:t seis . 

E isso, Sr. f>Je-sid.ente, quando -· 
per~~m-me cs "'!obres colega;: ·- no 
que diz r-e~peito 3.0 ministro c!~ Esta-do. 
que te.m ação nacwnal, que tem o cie
senvolv1men to de se:t~s nus teres per 
todo o pals, n5o ,:;c> estipulou mais do 
que três meses ;:>ara a inele-gíbi!-idad~! 

O Sr. Barreto Pinto -- E' realmen-
te uma vercicnha p.ermit!r~S E' que 
ministros, d-epois de prcmulga(!a rl 
Con~tltuiç.lo s-e candidatem a Gover
nado:. 

O Sr. Osvaldo Pacheco -- Pro.clnr:la 
o nobre cre.d0r - e d-efende - · que 
a Comlssac da ccnstit~~ção incluiu, 
nas ·• Dispc~içóe-s Transitórias". di.s
positi'"o r.?lac!onado <.:em qu..:stio de 
ordem pessoal? 

(Trocam-se múltiplos e veemen
tes apart~.r;. O Sr. Presidente fa
zendo soar os tim-va:n.os, reclama 
a..tençãfl . ) · · 

O SR. ACúRC'IO TORRES 
Sr. Presidente, dPsejnria Que os no
bres <:alegas, dos QU:lis nem por t::n 
instn.nte me poctc sop2.rar qualquer 
d-ebate, m·e permitissem o·uvir o f par
te qUE> estA. proferindo o ilustre Sc·ns.~ 
dO!" Sr. Carlos Pre·st€s . 

O Sr. Carlos Prestes - OI.>: lga.do pc
la deferência. Estava ~rgunt3.ndo ee 
se afigura a V. Ex.11. que o assunto f!
ca.ria r-esolvido com o nessa pe·dldo cie 
destaque para o r:t:L·t. 11, ~sta.belec-endo 
a inel-egibilidade tm sel3 mes-es para 
todos os cases? 

O Sr. Rui Almeida - Esss. t. a sis
temática. 

O Sr. Carlos Prestes - Dessa for
ma nã.o se poderia s.l-cga.r caso J>-~5-
.soal. nem quant-o a ministros r.em 
quanto a inte-rvent-ore-s. Dar-se-ia. as
sim, ao a.ssunto cunho eminentr:m-ent5 
imJÃ.""SSOal. Eis ;>orque ped1mcs a, 
preclaro Sr. Pres1den~e o treexe.me do 

c!esp~.cho com que indeferiu o nosso 
requerimento nesse sentido. 

O SR. ACúR.CIO TORRES 
Se r.ã.o tivesse t::e-!·ttc:za de podn no 
momento. responder a. perguntas 
1gu~1s a que me faz o Sr. Senador 
Carlcs Prestes, ~u . d·entro da coru:n
te partidária que r.;-pr-esento n-esta As
s~mbléla, tu:a :·.:c:: i lnza. ,~c. C:~ mcc:n
bê!1·~i-a a mim u ·,;!bulO. a de falar e~n 
seu ncme, passa.:1ac-a. a outro colega, 
ma!s exp-eriente c mnts c?.paz para a 
~·dt-~a que· venho faz~ndo. 

O Sr. José Càndido - A missão c.e 
V. Ex.a é real:nente multo ingra
ta. 

O SR. PRESIDD-o""TE - Lembro 
ao nob.:e o~ ac!cr que c.stS. a findar o 
tempo de que cti::~oõe. 

O SR. ACúRCIO TOR.R"SS 
Sr. S~nad·cr Carlos ?restes: o orad·:>r 
que tem a ho~r~ de se-r apart.eac4o 
por V. Ex.u e era d-efend·e o destaque. 
\ otou, na Comiss~o. pelos prazo3 esta
beledc!c·s no p:::-oJctc . Não os inov'Cu . 
Vo~ou o pra.zc de três meses para mi
r.istrcs: d-e s::.is, para qu·e cs inte!·
ventorcs ~s candid:J.tassem a governa
d-ores, e c!·e do!s para que êsses mes
mc.s intcr\'·entor~s ~:e apr~sentassem à 
eleição d-e :;~nadol'es. 

Entretanto, de·1o á!zer a V. Ex.", 
que em faC·ê do :;.!to e patriótico mo
vimEntn das fôrça,'S politicas. pode dl
ze:--se de maior representação nesta 
Ce~s.. que con<:crdu : um com a. mocli!i
caçã·o do prazo cus inelegibilidades 
d-os 1nt.ere9Sa.dos, no tocante a.o as
sunto. 'I."Ottlrei ct:'T ~ s c! !: lilnr~ç~ ::: s· 
(O l'!lC\.! 1-!~rtid-::l .. . 

O S~. ?!?.~.:."I:J.::::.-;T::: < Fcu1ldo soar 
os tímpanos) - Advirto ao n·obre 
oradcr qu-e já Postá esgotiido o seu 
t.empo. 

O SR. ACú.RC!O TOftRES 
. . . por en~nder que o Interventor. 
'Os.ra ser Govern!lácr. precisa. daquela 
In-eloegibiltdade. para poder sua ação 
ter a ~-erenldad·e ~-ecessá.rla, um-n vez 
ou.e não sai de .:.-m âmbito d~ ação 
êl~ltcral para ou~;ro. como. ao contró.
rlc. se dá no caso do Interventor p:t
ra Se-m:.dor. que ,,d do Amoito e:re<:utl
vo esta-dual, ps.u o le~islativo fede
ral. (!4uito bem. Multo bem. Pal
ma3.) 

O SR. COSTA NETO - Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 
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O SR. COSTA NETO - Sr. Pre· 
sidente, quando foi apresentada á Co
missõ.o da.. Constituição a emenda da 
aual resultou o texto agora em deba· 
tê, vote1 contra a inelegibilidade pelo 
tempo que figura nesta cláusula. 

Por êsse motivo, não podendo de
fender o texto. peço a V. Ex.a se 
digne conceder a palavra ao Sr. Re
presentante Soares Filho. 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o Sr. soares Filho. 

O SR. SOARES FILHO ("') -Sr. 
Presidente, é próprio das Assemblébs 
como esta, de natureza politlca, o 
acerb:tmeato das discussões. sobretu
do em se tratando <.le investiduras dt· 
manda tos, eleições e sufrágios. 

Subi à tribuna, a princípio, para 
defender o texto do projeto, e. já ago
ra., além de defender o texto, mos
trar que nele nada há de pessoal. A 
atitude que segui na Comissão Cons
titucional, ao dar meus votos. foi 
sempre coerente e uniforme, maxim~ 
quandc se tratava de matéria eleito
ral, em que considero desrespeito a 
mirn mesmo não camtnhRr por tri
lhas seguras e sempre impessoais, em 
defesa ela boa formação do poder pú
blico no meu pais. 

Sr. Presidente, a natureza das 1ne
Ieg-1bllidades decorre. de um lado. da 
possibilidade maior ou menor de in
tervenção do titular de qualquer car
go na eleição a realizar-se, e, de ou
tro lado, da importâ.nncia dessa elei
ção. 

Vêde bem. portanto. Sr. Presiden
te· e Srs . Representantes, qll·.! ee:ia 
i:lcoerência não só com a Constttui
ção q•te já votamos cama com todos 
O!: t' -"~Os do Ato das "Dispos~ções 
Tra .itórias" se mantivessemos a 
1neL..:g1bilidade dos interventores, para 
o Senacto e a Cârnara, por dois meses. 
Isto sim é que seria incoerente com 
todo.s os itens das "Disposições Tran
sitórias" e da Constituição já vota
da, como vou passar a demonstrar. 

Pcls. Constituição, são inelegíveis 
para a Câmara dos Deputados e para 
o Senado Federal as autoridades men
cionadas nos ns. I e II, do art . 139, 
ou sejam, o Presidente da. Repúbli
ca e os governador~::s, no caso os in
terv-entores nas mesmas condições em 
um e outro · estabelectdas. se em exer
cfeio nos três meses anteriores a.o 
pleito. 

( • ) N ã.o f oi revi~ to pelo orador. 

Or!l., Sr. Prcstden te, êssa rean~sa.o 
vai à letra b du ar~ . 139, quando de~ 
clara que, até seis meses depois de 
afastados das funçbes, os gavern .'! 
dores, os interventores, nomeados de 
a-côrdo com o art. 12, os Min1s :ros de 
Estado e o Prefeito do Di!itrito Fe
deral. Portanto. de c.:::ôrdo com a 
atual Constituição, essa lnelegibj)jda
de vai, nos ca~os comuns e normais 
precisamente a s~is meses, quando a 
do secretário de F.:st.ado é reduzida a 
três meses c a. dos pre!eitos a dois. 

Signftfca, assfm, que a Constituição 
da República, que acabamos de votar, 
estabeleceu, como não podia deixar 
de 4&.zcr, a agravação das inele~i
lidadcs, no tocante ao tempo em que 
o titular deve afastar-se do cargo, 
para. concorrer à eleição pela condi
ção da possibilidade maior de con
corrência no pleito e importância da 
eleição a realizRr-se. Assim vem de 
Presidente da República a 'governa
dor_. equiparando os casos de gover~ 
naaores aos de eleição para o Sena
do e Câmara Federal. 

O Ato das .. Disposições Transitó
rias" dlz a mt>srna coisa. isto é, esta
belece ineleg1b11idade maior par:-... o 
cargo mtlior, e. onde mat~ possa inc1~ 
dlr a influência do interventor ~esde 
Que não tenha deixado o cargo. Es
tabeleceu 18 meses. 

Na gradação vem. imedtatamentP.. a 
e!elção de senador e depu~a.do, pa:a KS 
quais o Ato das '•Dlsposições Transitó~ 
rias" !ixa. o prazo de sei.:; m~ses. Seria 
injusto que e:stabeler.esse idênttco pra
zo para Secretário e Prefeito, porque, 
evidentemente, a infl11ência dos titula
res dêsses cargos nas eleições para o 
Senado e para a Câmara, dentro da 
circunscrição estadual, é positivamente 
muito menor. Nào pod~mos deixar de, 
nas "Disposições Transitórias", fixar 
esta inelegibilidade nar seis me~es, 
quando a lei 2nterior - vêde bem -
ao contrário do que sustentou o nobre 
deputado Acurcio Torres, mantinha 
inelcl!ibili<lade para ·os .l.\.1inistro5 de 
Estado e interventores maior do que 
aquela QUe pleiteia. 

Po;ianto, nAo há. texto algum da 
legisll'ção brasHeira. . n.~m texto nor
mal, nem lei de exceção, como foi a 
le1 da ditadura. para a formação des
ta Assembléia nem as "Disposições 
Transitórias". que contenha inelegi
bilidade maior do que esta: de seis me
ses para eleição para o Senado e pa
ra a Câmara Federal. 
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O Sr. Carlos Prestes - E os Minis
tros de Estado também? 

O SR. SOARES FILHO - Devo 
declara:r a V. Ex.~ que sou uma. voz 
~um voto. Vot.ei com o pensamento de 
V. Ex.• A maioria , porém, diminuiu a. 
1neleg1b1Udade dos Minist.ros. Se :l 
maioria. cllnunuiu e~sa !neleglbilida.de, 
e, se votei a mesma inelegibilidade, por 
seis meses, estou coerente defendendo 
o texto do projeto. 

Mas, diria, Sr. Presidente. para: con
cluir, que o projeto está tecnicamen
te perfeito, porque as condições da 
inelegibtllda.de decorrem deste-.; dois 
princfpios: um, a influência maior Que 
o titu\a.l' do :::argo possa exercer : ou
tro, a lrnportánc1a do cargo para. o 
qual se tere a eleição. como está no 
projeto. 

No projeto s?.o obedecidas, precisa
mente, ·estas duas condições: o In
terventor com inelegibilldade maior do 
que o Secretário e o Prefeito. 

Evidentemente é a inelegib1lldade 
para o Senado e a: Câmara maior do 
que para outros cargos, pois, na rea
liáade, a 1mportâ.nc~ dêsses dois car
gas, membros do Govêrno da Repú .. 
blica e componentes do Pod~:r Legisla
tivo, são superiores. 
N~o vejo, portanto. no texto a não 

ser q•1e se queira buscar nas pala
vras um significado que elas não tem, 
ou pelo contrário, se entenCn que a 
lei precisa verificar antes, &.S condi
çóes espectats de cada, um para (lUe 
possa baixar o cutelo das prescrições 
gerais. 

A lel fixa um critério f!eral, que se 
assenta na conceituação rlássica d:ls 
1neleg1b111dades, quer quanto à impor
tância do cargo quer. quanto ao âm
bito de influência. Se a lei entretanto, 
feriu a , b ou c, sua missão é traçar os 
limites entre aquilo Q4e deve ser o di
reito e aquilo que são os tnterêsses 
pessoais <Mutto b<m1 l . De um la.do fi
ca o direito, e se ~le não !oi constitui
do de forma casutsta. ~ s!m baseado crn 
regras gerais que se firmam, por SP.U 
lado, no conceito da doutrina corr~s
pondente, esta lei é perfeita na téc-
nica. e nada tem de pessoal. .. . 

A aprovação do texto é ato de jus
tiça e, sobretudo abona o critério ju
rki.ico elevado com que alllu a Co
m1s~ão da Constituição. (MtJito bem . 
Palmas>. 

O SR. CARLOS PRESTES - Pe
la. ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Sr. Carlos Pres
tes. 

O SR. CARLOS PRESTES <Pela 
ordem> - Sr. Presidente, requeremos 
destaque, nos seguintes tênnos, para. 
~ ..; expressões "seis meses" da emen
da, n.0 181, das ''Disposi r;ões Transitó
rias" a fim de que essas expressões 
substituam no artigo 11, parágrafo 'l.0 , 

item I, letras a e b, e itens II, III e IV 
as referências ao tempo exigido para 
as inelegibilidades . 
~e pedido de destaque já teve sua, 

decisão . Mas, como V . Ex.A conce
deu, não set se no mt-smo tempo ou 
posteriormente. destaque para pedi
do do Sr. Acttrcio Torres, para um dos 
itens dêsse art. 11, justamente no 
sentido de redU7Jr o termo da inele
gibilidade, solicitamos a V. Ex.• re
exame do assunto, porque nos parece 
que seria mui~o tira.r todo cunho pes
soal a êsse artigo e aos pedidos de 
destaques feitos, redu2indo tôdas as 
inelegibilidades a seis meses, que e 
a intenção do nosso pedido . 

O SR.. PRESIDENTE Recusei 
deferimento ao destaque e mantenho 
minha. cl.ecisão. <Palmas>. 

Vamos proceder à votnção. 
Os Senhores, que concordam com a 

substituição no nrtigo 11, para.gra!o 
7.0 , n.0 II das expressões " seis meses". 
por "dois meses•·, queiram levantar· 
se. <Pat;Sa) . 

Está aprovada·. 
O SR. BARRETO PINTO 

c Pelrt orde-m) - ST. Presidente, r e .. 
queira veri!ica,ção da votação. 

O SE. P~DE.NTE- A requeri .. 
mento do nobre Re'!Jresentante Se .. 
nhor Barreto Plnto, proceder-se-á à 
veri.!ic~ão da vots.çrto. <Pausa . ) 

(Procede-se à verijicaçlio . ) 

O SR. PRES!DENTE - Está re ... 
jeita.do o d-estaque, por 115 v~ a ta
vor e 134 contra. 

O SR. BARRETO PnrM 
Peço a . palavra. Sr. Presid-ente, para. 
levantar uma questão de ordem. 

O SR. PR&CmJENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

C SR. BARRETO PINTO 
<Pela ordcmt) - Sr. Presidente. aca.bo 
de em«ionar-me com o resultado ela. 
vot~ão em que !oi rejeitada uma. 
e1nenda . • • 
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VOZES -A questão de ordem: Pe
diu a palana. rpara uma. questão de 
orà·em. 

<Veementes p1'otestos no recin
to.) 

O SR. BARRETO PL~ 
Vou lr. vantar a questão de orcem, se
nhOT Presidente, e é a seguinte: ~e 
a Assembléia. nesta mom-ento, acaba 
de decidir que os Interventores l)re
clsam desinco:np~tit~lizar-se dentro de 
seis meses peço a V. Ex. a que :n·~ 
infonne sôbre a emenda número .!.Sl, 
para a qual pr.di destaque e que riiz 
respeito aos Ministro de Estado . Foi 
concedido o destaque? 

O SR.. PR.FS!DENTE Peço a 
V. Ex. a para voltar-se e receber !1. 
resposta: Não foi; r.!:guci o destaque. 
Não :!dmito qus o Sr. ReJ)resentan::c, 
na tribuna, protestando levanta:
que:;tão de or.d-em, venha f~z.e-r obser- · 
va.çõ~s ~ôbre maté!'ia já dicidida pelo 
Presid-ente. 

O SR. BAR?..ETO PINTO 
Pel'diio, Sr. Presi-dente ... 

O SR. PRES!DENTE - V. F.x.a 
não pode usar da pnla.vra, utilizando 
o microfone, sem permissão da Mesa. 
iE es~e. permissão e1J lhs negc. Faç~. 
portanto, o obséquio de retirar-se da 
tribuna. <Apoiados; Palmas.) 

O SR. BARRETO PINTO 
Desejo, porém, lavrar meu prote~to ... 

O SP... PR.ESIDENTE - V. EK.a. 
não pode consignar qualquer protç:)tO, 
quanto a ato do Presidente, da -::om
petênda do Pr~sklente e por êste ia. · 
d~iclido. 

V. Ex.a se engana, querendo a"bus9.r 
da. llb.etcL'lde da Mesa. Dos ·meus aws. 
tenho a. . responsabilidad-e integral. 
(Muito bem. Palmas.> 

Va..mos passs.r acs requerimentos cte 
dest:a.que para. o art. 37, que está 9.S· 
si.tJ.l redigido: 

•• Aos m~~gistrad<ls, m-embros cio 
Ministério Público, e fundoná.rills 
civis e millt3.res, que tenham -.ido 
demitidos, a.pcsentados, reforma
dos, ou afastados ào exercfcio d1>S 
seus cargos, &pós a promulgaçao 
da Constituição d-e 1934, com inl)b
se:rvânc1a. <ios dispositivos e ga~ 
ranttas então em vigor, fica as
segurada., qualquer que seja. a .-;ua. 
atual situação judr:tica, a. fs.culda .. 
de d·e pleitear judicialmente a re
.paração de seus direit-os, eJroetun
do o da percf$)ção de vendment.os 
a.trass.dos". 

Os destaques s§.o cos Srs. Represé"n
tantes Fcrreil'Ã de Sousa e HooOno 
Mont~iro. nos se-guintes têrmos: 

Requeiro de-staque para reje-ição do 
art. 3'7. 

Em 7 c.e-~.etemb:-o de 1946. - Fer
reira de Sousa. 

Art. 37 do At.o das Dispos1ções 
Trar.sit6rias 

Requeiro desta.que ~a últim-a parte: 
do art. 37 d:o Ato d~ Dispostções 
Transitória 3, que diz - "·excetuado 
o da pcrc!:·pção de vencimentos atra
sados" -· para ser supressa.. 

Szla das Sess~s, 6 d-e ,s.etembro de 
!S·~6. - ilonório Monteiro. 

O prlnv~i!'o pede a supressão do 
d!sposlê!vo e do Sr. Honól'lo Monlieiro 
a~tera a.;>cn~ o texto. 

Tem a pal.:u:r:1 o S. Fer.et:a de 
So~. (Pausa.} 

Nã-o e•3tá p1·ese·nte. 
Tem a ps.la·,'Ta o Sr. Rel9.tor Geral 

da Co:nissio . 
O SR. COSTA NETO <Pela ort!em) 

- Sr. Presider.·te, o SI. 0-eput.ado 
S:.>ares F'ílho 7"3-presF.:nta.rá a Comis
~S.o, defcnd·e·ndo o teY.to. 

O S'R. P~~SIDENTE - Tem n pa
lav.:a o Sr. Soar·es Filho. 

O SR. SOAREIS FILHO (*) <Para 
c1wamm,z.ar c votcçào) Sr. 
Pre.slC.ente, não t1v-e oportunidade d-e 
m:onunciar-mc ontem sôbre o texto que 
~rnlitJ.a aos ma.g1strados aposentados 
c·quiv9.lência de venc1m::mtos aoo ma
gist:adoo em tY.c!'cJcio. ycrqu.e não 
pocila fa.lJ.r pela .Jom~ao, nem tam· 
P.)'.UX> era autor da. emenda. 

Sustentei, porém. na Comissão és
se t::!xto com a de-claração que repito 
a.go:-2: a (!.e que aquilo que neste ato 
de Dispo~Lção 'l'ransitória parece fa
vor é uma gota Jágua do que s-e pra
tica er!'ôn.eame:lt.e Q'lando nós poli
ticcs n.scend·emos aos cargos públl~ 
c03. De fa.to . a regra é aumentar de
sordenadamente n..s d·espes:1s públlcs.s 
com ma.Jortl.çã.o r.!-e Vtencfmentos e de 
pesscsl. Entendo. neste sen·tido. que 
r.:B is . valL" a.o p.al.S, a o bem público 
e à S'US. fortuna qu-e cada um so!ra. 
uma. rdorma in+Jma e eloevando-s-e a 
êsses postos "lláo sobr-ecarreguem o 
erário com aumentos desordenados 
dos vencime-ntos o que aca.rretarla ma
les inevitáveis a.o Brasil. 

Hoje, entretanto. sr. Pres-id-ente, 
venho defender uma dessas emen-das, 
p9.Ta a qual se p:!de supressão. Que-

(o) Não !oi revisto :p.elo ora.dor. 
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ro. l>Orém, àedarar à Casa ()Ui! reputo 
~ssa cmencta r~.r.é-dio maiS exv.:·nso, 
mais ex a to e :n:.u~ preciso para n-'l. 
mais completa ans Euas modallda
d~S cons~·gujr .nodificar, ou melhor, 
dtminulr 03 males e inju.sLiças ocor
rid<>.s neste p.ai.s desde 1937. 

O Sr . Bernardes Filho - Remédlo 
contra o 17'1. 

O SR. SOARES FILHO - A 
e'JlWnàa é sunples, porque dedara que 
todo aq~·::l-e magbtrado, civil ou m1-
llta.r, qt1e por qualquer motivo - veja 
bem a Assembléia , per qualquer mo
ttvo - tenha S0!!1do algo em seu di
reito, isto é 1t:mitido, afa5tado do 
ca.r:go, aposentado com inobservê.nci<a 

. dos disi>OsHAvos 11::gaLs então Vlgentt:s. 
possa r~rrer ao Judii:iá.rio e se por· 
veJltura seu direito fôr reconhecido. 
voltar a ter ês.se direito respet.t.ad~ . 
co%%1 ressalva de não recebimento do.; 
v-etldmenrtos em atrasa. 

O Sr. .Dolor de Andrade E' um 
pnndpio csalut9-r. 

O SR. SOARES FlLHO Signi-
fica apenas que se releva, se levanta 
Ilo"Yamente a prescrição; cf:lacP.de-se 
no"O prazo n tndos aqueles que so!re
rarn violênc:ta em Sl'U dlreito !uncto
n.aJ. t>m seu direito millt.a.r , ~nnm de. 
qWllQuer forma.. rJelo Poder Público 
alguma injustiça em tace das lets vi
geJltes e 1t1e. por êste ou aquele mo
tivo. não t~n!1:.m podido comparecer 
em Juizo. 

O Sr. Bernurde.o; Fi!ho - Poderb 
V. Ex." informar dtante da redação 
cto texto as dembsõcs motivtldas, ori
undas do art. 177 !icarn ou não sendo 
consideradas legais? Pergunto a Vossa 
ExCP.lência. se êsse nrtigo faz parte 
integrante da Iegislf\çâo vigente. 
. O SR. SOARES FILHO- Sim. não 
pode delxar àe !azer pRlte integrante. 
Coxno êsse artigo contém um concet
~o. aQueles que foram afastados das 
suas !unções em contrário ao prtncl
pto estabelecido no art. 177 podertn m 
reclamar por via judtciària. 

O Sr . Bernardes Filho - Então não 
há ~e.médios ?ai"a todos aqueles at\n
gtdos por êste arttgo, porque êle tem 
amplitude absoluta . Bastava que o 
OoYêrno considernsse êste ou aqueie 
funcionário nocivo ou pernkloso ao 
regime. para tirar-lhe as garantias 
do cargo. 

O SR. SOARES FILHO - Se o 
Juc11ciãr1o entender adotar concel to 
rvstr1to, achando que o simples crj
térlo do Govêrno é sut\c\ente. nn.~u
rallnente tnde!iriré. o pedido. Ifá., po
rém, inúmeras outras roodalfdades ue 

runcionórios arnstndos, demitidos, re
n •ovídos, rebaixados de classe cn!!m, 
um sem número de btjustiça.s que se
ri.:.o reparad~s po\' vb. judicial. ape
WIS com a relcvação, ou com o jevan
tumento dn prescrição, tendo a ca•J
td<:~. entretanto. o dispositivo de d~;
clarar que aquele que tiver seu direito 
o.::.segurado não poderá. de forma al
guma. receber os a trazados. 

Param esco~ma:las ào .M.o Trans\
torio aquelas d1spQ.ô1çôes que favo
t ectnm várias classes de funcionário.:; 
üuustiçados. Desta tribuna. sempre ~e 
entendeu que essas injustiças exis
tihm . Como. toda"Jla. se pode1'a sobrr.
ct:rregar o erá.rio, nqui apenas se re
leva a prescrição, dando-se a êsses 
funcionários nO\lamente a faculdade 
de ingressar em juizo, ple!teando o 
SC'U direito; mas, ~e o tiverem assegu
rado, não perceberão. entretanto, os 
"encimentos em atraso. 

O Sr. Bertutrdes Filho - Parece 
Qile V . Ex.~ não compreendeu bem \.) 
meu aparte. Queria perguntar a Vos~a 
Excelência se, no seu entender, o 
íexto cto art. 37 consJdera. como lo
gi~lnção vigente o art. 177 da Cor~s
ntuição de 1!137. se assim o consi
dera. ipso facto êc;se dispositivo é, !i. 
meu veT. \n6cüo, ne ve1. ~ue aque~es 
q ue foram dt:mitidos ou afastados de 
suas funções cem inobservância da 
J"'.gislação vigente, nunca e~tiveram 
1mposslb1Utndos de recorrer ao Judi
ciário. Estiveram-no. apenas. aqueles 
que !oram afastados de seus co.rgos 
em v\rtud~ uo art. 111 . 'foTt.anto. SP. 
.:;e constde1·a. que o art. 37 do Ato 
1'rans1t6rto. tnciue o e.rt. 177 da Cons· 
tltu!ção de 1937, o ólspositlvo em de
bate é inócuo. 

O Sr. PradO Kell - Não é inócuo, 
J1)eu prezado colega . 

O Sr. Bernardes Filho - Não sei 
se o nobre orador comprt>endeu a mi
nha objeção. 

O SR. SOARES FILHO - Entendi 
perfeitamente . Distingo os que te
nhsm .sido atingidos pelo. art . 177. 
Mas. ainda. assim, a Judtcle.rio "QOdeté. 
apreciar P hipótese . 

O Sr. Bem ardes Filho - Salvo a 
hipot!!se. tamhém não improvável -
e neste sentido posso dar meu teste· 
rol4nho - de que a !alta de garan
tias na época ela Constlttúçáo de 1937 
era ne tal vulto <muito bem.) qu-e os. 
preJudicados e afastados de seus cnr. 
aos com lnobservdnc1a da legislação 
em Vigor. nem sequer se fltrevlilm a; 
apelnr pap o Judlciàlio, POl'Que, em 
aig~tns casos. eram até presos ou per .. 
seguidos de outra. forma. 

• 
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O SH. SOARES F·ILHO - Não 
q':.l ~ria chegar a éssr ponto . 

O Sr . Bt;ntardes Filho -- Mas é 
verdade e v. F..x.4 ~be que o é. 

O SR. SOARES FU.HO - Foi, 
porém. um dos motivos que me lns
p!raram n~ elaboração de emenda. 
hoje transformada no d1spos~tlvo do 
Ato Transitório, porque, de tato, os 
funclouár1os dr.mitidos injustamente 
sofns.m a coação da. possibiUdn,de de 
demissão de cuflhados e irmãos se, 
porventura, pleiteassem seus direi
tos. 

O Sr. Bernardes Filho - Naquêlc 
tempo, ningué:n acreditava n11 inde
.per.dêncla do Judiciário. E, realmente, 
não a t!nha. 

O Sr. Dolor de Andrade - Na ver
dade, não ha. via. 

O SR. SOARES FILB:O E:n 
sfntese, a Comissão Const!tu.:ion~ i. 
proptJs o seguinte texto: ~odo nquéle 
magistrado. membro do Ministério Pú
blico, functoné.rio civil e ml!ltar , qu~ 
tenha sido demitido. apose-nta.cto, rr
forrna.<to ou afastado de :seu car;JO, 
a.pós a promulgação da Constituição 
de 34, com tnobscrvâ.nci~ dos disposi
tivos e gara...'1t1as então em vigor. tem 
assegurada a !a.culdade de , nov:.tmtn
te, ingressar no Judiciário !)3.ra plei
tear. sem direito, entretant o, a vencl
mentos atrasaàos. 

Trata-se, porta.nto, de dispositivo 
salutar, que não incorrr e:n nenhwn:: 
das censuras que desta tribun3. , ou 
nesta Casa, tenham sido ~c l tas a 
quaisquer dos outros dispu.>itivos das 
Disposições Transitórias. 

Espero que o texto seja rnant!ào . 
(Muito bem; muito bem . . 0 almc8 . ) 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
CPela ordem) - Sr. Pre.s:ctE"ntc. re
queri desta.que com rt!erência a ê~s~ 
a.rt1t;o. Quero, entrP.tnn~o. d~cia!'.l:i 
que do mesmo desisto, req1Jcrendo eu~ 
retir-ada. Não ocuparei a tri bunn , de 
modo que outro colega pcxie:rá fala r 
sôbre o assunto. u.Iutto bei1t. Palmas.J 

O SR. PRESIDE!\"TE - O Sr. Se
nador :Perrt-i.ra de Sou':ia requ~r a 
t"etirada de seu peãloo de de.st3que. 
Os Srs. Representantes, qu:? a con
cedem., queiram levantar~se. <Pausa.) 

Está concedida e retirado o rc..o.querl
mento de destaque. 

Resta o pedido formulado pelo se
nhor Representante Honó•o Monteiro. 

Sugere S. Ex.• npenas a eliminação 
das últimas palavras: "~xce:ua<io o 

da ~f.:'<'c pç·io d e ve1~t::lrncnu~ s 4.1lra
sn.dos". 

O SR. HONORJO MON'!'!i:Uiv ( .. ) 
- S; . P!·csiucnte, Srs. Rl."p:·~sentan tes, 
o art. ~7 é do ..:cguinte tc0r : 

"Aos magistrados, !r.~mbro~ do 
Mln!sté:1o Púbi!co, e ~unclcnários 
civis e militares. que te·nhnm sido 
demitidos. aposentados. rP.-foitna
dos, ou atasta.dos do exercic!o do~ 
~eu.s cargos, r..pós a promul~açáo 
da Constituição de 19:i4. c o m 
inobservância dos di:::.posltivc5 e 
garantias entã.u em vigor, fl.ca as
segt:rada, qualquer q1.:~ St"ja a sua 
atu:l~ situação juridlca, a faculda
de de pleitear judlcta:..'ltente a re
paração de seus direitos , excetu.1do 
o da percepção de vencimentos 
at:-asadoo." 

Requeri destaque da "!Jltíma \)arte 
do dispositivo. isto é: "excetuado c da 
percepção de vendmcn tos a ::rasa-dos", 
e justi!i-~o minha atitud-~ p.o:- ê.ste 
modo. 

O propósitv do texto é relevar a 
prescrição. Entretanto, de•.•emo-.; di~
t!nguir u.s magistrados, mern!Jros do 
Ministério Público. e servldores civis e 
militares. em três classes: g,quêles qne. 
l~o após a demissão, tngres.:.,u ram em 
juizo na defesa dos seus d!re!to3 vio
lajos, para os quais o dispositivo nà.1 
re!eva prescrição alguma, visto ct:m.) 
interrompida está pf'!!o 1ngr · ~ . .si') tlll 
jufzo; em segundo lugar, aquêles que, 
poder~<io ingressar €":n J u f .z o. en trc
tanto não o fizeram . isto é, permitiram 
que deco!·:-esse o prazo p:-es::nclonal 
cor.suman.do-se a prescrição: em ter
ce~ro, os qu~. demitidos, nâ) puderam 
reco:-rer ao Pocier Jud1c14.r1.:>, porque 
as leis de então lhes v~duvam ess:t 
oosslbilidade. Em relncão a êstes, a 
prescriçó.o só com~çuá a correr onando 
em v1:;or o preceito da Ccnsti\.uição 
c:ue lhes abriu ur. portas do Poàer 
Judiciário, para exame c!e tooos os 
direitos eventualmente vtol..'\d~s . 

O Sr . Ru.t Santos - Se êAse3 juízes 
tivessem p!elteado seus dlr~!tos en, 
juizo. inclusive a volta no cargo, o 
Ohl!fe d·o E:~ocutJvo, em plo(nR di· 
tooura, dispunh.a de poderes para ctes
pre-~s.r a sentença e manter a apJ-
.sents.<Ioria. , 

O SR. HONóRIO MONTEIRO -
V . Ex.• não ent~n.deu a dlsdnção que 
prete·ndl estabel~cr. 

< • > Não !oi reVisto pelo orador. 
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Ter.(:ion.a-se releva!' a pr~sct·l ção em 
beneficio àaquéj es cont ra os QU~l s eln 
se verificou. Mas, retira-se-lhes a pos
sib1Udade de haver os vencimentos 
e.trasad(ÁS. 

Há os que foram. a jufzo, po:-qut! po
d!.lm ir: há os que não c1 foram v o- . 
luntàr1a.mt-nte, e, em rela çã .1 a êstt:s, 
consumou-se a prescrição; e há os 
que ainda que quisessem 1::- a juizo 
não poderiam fazê-lo, porqu~ a lei o 
vedava . Tão somente aos segurados 
enumerados é que o preceito .se quer 
referir. 

Os !undol'tó.rios demitidos em vir
tude do art. 177 não ,>ocif.-!.m ir a 
;uízo . O preceito não !a,•orc-ce, em 
nada, a êstes. Com o propósito d~ 
:-eleva.r a p1·escrição àqueles que, po
dendo ir a juizo não o fizeram, o C.!s
pos1tlvo esta b~1ece que nã~ terão dt
re!to aos vencimentos atrasados . 

Há, entret.anto, !uncion~!'fos nas 
mesmas condições que ingressaram ~m 
juizo, não permitlndo se c'lnsumasse 
a pre.:;cr:ção; que pleitt:aram seus di
reitos, tendo-os, por vê~s. assegura
d-o medic.nte sentenç11 judiciária não 
transit.Wa em julga.do. o preceito. 
evidentemente, quant,> a êstes, tr;re 
áireitos, pois lhe-s retira a faculda.d~ 
de recorrer ao judiciár io. No entanto, 
mUitos até já obt1ver&m santença !a
vo!'âvel. 

O Sr. Ferreira de Sousa. - Não é 
exato . O preceito não ofende àireitos. 

O SR. HONóRIO MONTEIRO -
Perdão; trata-se de prece-ito de Ct
re1to Const1tucione.l , portanto, de efe~
to retroativo: atlnge e obt·!ga a todos 
c.s funcionarios a que se refc:·e. 

Não há. por onde fugir . .. 
O Sr . Prado K eli - O preceito só 

se re!ere sos que não acionaram a Fa
zenda . O fim principal é a relevação 
da prescrição . Em cons~qüência da 
relevacão é que se restringe o direito. 
Mas equeles que não tiveram seus di
direitos prescx1tos. que foram ao Ju
diciário pedir reparacão. a êsses não 
se apllc:lm a cláusula final do dis
positivo. 

O SR. HONóRIO MONTEIRO -
:M-eu nobre wlega sa.be tão bem 
quanto eu. porque também é advoga
do, que. em !ace do nreceito. os re
cursos intero~stos serão reformados 
ns. parte em que o Estado tenha sido 
condenado a pagar venc1mento.s atra~ 
sa.dos. 

O Sr. Pradc, Keli - Discordo fun
damentalmente do argumento. Com 
a óevida vênia de V. Ex.": do QUe leio 
no art. 37, não oosso ínrerir o q11e 
o nobre colega pretende. 

O SR. HONóRIO MONT~J:RO -
Ouça V. E.r..Q o que diz o dispos!tivo : 

•· Aos maç;istrados. membros do 
MJnistério Público e funcionários 
civis e mllltares Que tenham sido 
demitidos. aposentados. reforma
dos ou afastados do exercido de 
seus cargos a.oós a promulgação 
da Constituição de 1934, c:om 
inobservã...'1cia dos dispositivos e 
garantias então vigentes. fica. as
segurada. Qualquer que se,la sua 
atual situacão jurídica. a faculda
de de pleitear .1ud1c1s.lmente a re
paracão dos seus direitos. exce
tuado o da percepção -de venci
mentos atrasados". 

Qual a .situação juricUca dos fun
c!onár!os demitidos e que foram a jui~ 
zo? "QualqlJer .que seja a situação ju~ 
rfdi<:a" - diz o pre<!eíto. · 

O Sr. Prado Kelt - A êstes o tex
to não se aplica.. j)orque não há Qual~ 
quer dispositivo com relacão aos Que 
rec()rreram ao Ju.diciâno. Há. quanto 
aqueles que sofreram a prescrição de 
seu direito. E sofreram nor qu~ 1 Por
que dW'an~e larg-o tempo as lnstitut .. 
ções do Brasil não permitiam a liber
dade de postular no Judiciário contl'a 
a :Fazenda . 

O SR. HONóR!O MON'.l'EIRO -
Tanto oerm!tía1:1 Que muitos foram a 
juizo. 

O Sr . Prado Kelt - Existia. teôr1-
camcnte; não na prá.Uca . E' matéria 
de estatística. Diminuiu muito o nú· 
mero de feitos ajuizados contra a Fa
zenda. pois o dispositivo da Cl\rta de 
37 permitia até ao Presidente d!l 
República cassar as decisões judiciá
rias. Criou-se uma situação de insta
bllidade jurídica. e a Constituinte 
agora !nte.rvem parn relevar a pres
crição quanto a todos aQueles que nela 
incidiram. não por culpa sua.. mas em 
virtude das circu~tâ.ncias então exis· 
tentes. 

O Sr. I<'erreira de Sousa - Vossa 
Ex.• pode acrescentar que há dois de
cretos-leis revogando sentenças do 
Supremo Tribunal Federal. 

O SR. HONóRIO MONTEIRO 
Srs. Constituintes. quero resumir a. 
minha 2rgumentação. Há funcioná
rios Que foram a .1ufzo e ainda não 
tiveram seu direito reconhecido. Para 
êst-es, o dispositivo é inútil quanto à 

' 
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prescrição é grandemente prejudiciãl 
quandú ltJ.2s nega percepção dos ven
cimentos ~trasados. 

O Sr. Prado Keli - Concordo com 
V . Ex.a em oue seria melhor dar ou
tra redação c.o dispositivo. 

O SR . HONóRIO MONTEIRO -
Se V. Ex.• concorda comigo em Q\le 
se ressalve, aos que foram c. juizo o 
direito à oercepcão dos vencimentos 
atrasados, nada mais tenho a dizer . 
Se a Assembléia aceitar o reconheci
m-ento dêsses direitos. nos termos em 
que o judidá.rio os declarar, estarei 
plenamente satisfeito. porque outro 
propósito não tenh() senão evitar que. 
pa.ra r a vorecer os aue deixaram pres
aever seu direito de ação sacrifique~ 
mos direitos de outro.!': aue foram dill· 
gentes na defesa de seus direitos. 
<Muito blm,· muito bem.) 

O SR. NEREl! RAMOS < • > - Se-
nhor Presidente. não posso d9.r meu 
assentimento ao dcstàque pleiteado 

· pelo Sr. Deputado Honór1o Monteiro: 
e não o posso dar oor uma auestão de 
Justlca.. 

No art. 38 foi "assegurado a todos 
aqueles que se preval-eceram do direi
to de reclamacác," . instituiull Pelo .pa
rágrR!tJ único do art . 18 da constitui
cio de 34. a .faculdade de recorrerem 
a juizo. par&. pleitear reparacã~. ex
cluida a oercepcão dos vencimentos 
atrazados. Pretende-se. ceio destaQue 
que 1\qucles não legalmente impedidos 
de ir a Juizo. tenham direito à percep· 
ção dos vencimentos atrasados. Cria
se. assim. uma sit11acão de desigual
dade. Quer dizer QUe àqueles a quem 
o art. 18 da Constituição de 34 havia 
impedido de pleitear em juizo a repa
racão de um direito. não cabe reiv1n~ 
dica r vencimentos atrasados . Mas 
pretende-se que os runcionários não 
subordinados ao mesmo impedimento 
constitucional. tenham assegurado o 
clirf!ito de ir a juizo e olettear os atra
&aclos. Não posso, evidentemeh~t. 
assentir nessa medida. poraue seria a 
consacraçáo de ums injustiça. 

O Sr. Prado Keli - segundo de
preendi do discurso do nobre colega, 
Sr. Honório Monteiro. o aue preocupa 
S. Ex." é a situação dos Que Já afo
raram demanda. Parece-me aue êsses 
não estão compreendidos na norma.. 
A flnaUdade do oreceito é relevar a 
prescrição; os outros que exercitaram 
o direita e o têm dependendo de de
P._!são jud!cial. não se acham incluí
dos no dispositivo. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

O SR.. NF.TIEU RAMOS - Quer 
me parecer que o tt!xto é muito elo.· 
ro, não ~e prestando à lnterprets.ç:i.-> 
que lhe quer dar o ilustre C;o]egn se .. 
nhor Ho~'!ório Monte in• . 

O Sr. Rui Sa~ttos -- Não entr:ndo 
· porq11e ne.;n.r aos f!UC foram a juizo o 

dir:!ito à p~:cepção dos atrasados. 
O Sr . rronório Monleiro - E' ess-i, 

justa.mcntc, a desigualdade que o texto 
estabelece. 

O Sr. Acúrcio Tôrre:; - Permlta-me 
o orador um aparte. Há pouco, a As

sembléia. negou vencim~ntos atra.sa.
dos aos que foram amparados pels. 
Constituição de 34. 

O SR. NEREU RAMOS - Não sei 
por que razão se distinguiriam em ato 
constitucional, os tuncioná.rios a que 
se rer~re o· art. 36 e os mencionados. 
no art. 37. 

se negamos ac.; funcionários que ti
cam amparados pelo art. 36 . .. 

O Sr. Honório Monteiro - Ma..s 'IUe 
nãq t oram a j ufzo. 

O SR. NEREU RAMOS - Não ftl
nur, a juízo porq~ não podiam ir. 
O art. 18, da Constitutçã.o de 34, lhes 
proibia êsse recurso. Ma.c;, a,i.)esar des5~ 
impossibilidade lega!, nega-se-lhes o 
direito aos atrasados . E prete-nde-se 
l!ue, aos que não tinhanr impedimento 
legal, se assegurem os a-trasados 1 São 
dois pesos e duas medidas. Não voto, 
absolutamente, a !avor des.:>a injus
tiça. (Muito bem,· muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Com refe
rência ao art. 3 1, ·tenho sõbre a lT'~sa 
do!s requerimento de supressão total 
do disposlttvo e um de supressão par
cial. 

O Sr. Repre~ntante Ferreira de 
Sou::a, autor de UrJ\ dos primeiros re
querimentos, já o reiterou. Resta por
tanto, o outro. apresentado pelo Se
nha~ s·enador NP.reu Ramos, nos se
guintes têrmos: 

Requeiro destaque do art. 37 para 
ser elim.lnacl.ú do texto, porque o 
asun( o pode ser melhor resolvido em 
legislaçcío ordinária . 

Se fór aptovado, flc:.rá prcjudJcldo 
o destaque parcial solicitado pelo se
nhor · Deputado Honório 'Monteiro: 
cs.so contrário, êste destaque será de
pois subllll2tido a votos . 

Os Senhores. que apr.avam o reque
rimento do Sr. Representan.te Nereu 
Ramos, no sentido de ser suprimido do 
art. 37 do ato das Dlspos1ç6es Tra.n-
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s1tórias, qut:-iram levan~r-~. <Pau
sa). 

E.:.tá apron.do . 
Fica, portanto, suprimido o dispo

sitivo e prejudicado o d~staque re
querido p.e1o Sr. Deput.ado lionóno 
Monteiro. · 

Segue-se o destaque pedido pelos 
Srs. Repres-.:-ntantcs Paulo Sarasa:te, 
Ho.rácio Lafer e Aliom.u Baleeiro nos 
seguintes tênnos: 

<Ao § 2.0 • do art. 13) -- Extraia-se 
do § 2.0 • do art. 13 das Disposições 
Tr~nsitó: ias o seguinte - •·o disposto 
no art. 15, § 4.0 • será cumprido a pnr
tir dC:: 1948. sendo 5% no primeiro 
ano e !-0% n . ~egundo - A fim de 
constituir un! parágrafo es~cial do 
mesmo art.igo. 

s. s .. 8 de setembro de li146. 
Ptl.ulo Sarasate - Horácio La/er. 
Aliomar Baleeiro. 

O SR. PAULO SARASATE --<Para 
encaminhar a votação> <"> -- Sr. 
Presidente, Srs. Representantes, odes
taque está perfeito. Refere-se ao § 2.0 

do art. 13 das ''Oispos!ções Tra.nsi
t6.rlas". ou seja à. maneira de executar 
a dJscrimtnaçã:.J de re":'ldas, que a As
sembléia. vot'>u no téxto permanente. 

Está assim red,igida: 

"Extraia-se do § 2.0 do art. 13 
das ·"Disposições Transitórias" o 
seguinte : 

"0 disposto do art. 15, § 4.0 , será 
cumprido a partir de 1948, ser..do 
5% no primeiro ano e 10% no se
gundo", a fim de constituir pa
rágrafo especial do mesmo ar
tigo., 

O pedido de destaque, além de mt
nha assinatura, traz as dos Srs. R~
presenta.ntes Horácio La!er e Allomar 
Baleeiro. . 

o fato é que, quando esta A.Fsem
blc.Ha votou ú Título da discrimina
ção de rendas, !oi declarado, com tOda 
propriedade e mui oportunamente. que 
havíamos realizado verdadeira revolu
ção munic1pal1sta . 

Com e!elto. tOdas as vozes que aqui :::e 
levantaram. no sentido de soerguer as 
comunas brasllelras. chegaram a um 
resuitado positivo, sObretudo quando 
conseguJram a aprovação do art. 1:>. 
cujo § 4.0 estava assim redigido: 

* 4.0 A União entreC:!.rá, em par
tes iguais, aos Estados e nos Ter
ritórios. dez por cento da arreca
dação do impõsto previsto no 1nc1----

(ó) Não !oi revisto pelo orador. 

!:O lV, a f i m dé qur. n cota res
pecLíva seja rateada também em 
partes igu:l.is, pebs :;eus mun1ci
piG.3, excluídos os d::u; capitais. 

O Sr. Li no Machado - ~ essa, n3. 
ren lldacte, a inovação m::lis ~;).lutar da 
Carta de 1946. 

O SR. PAULO SARASA'fE- Obri
gado peJo aparte de V. Ex." qu::: 
ac~ntu~ a circur1stância de :,;c tratar 
da medida mais salu~ar votada a !a
vo:- dos municípios. 

O Sr. Lfno Machado - O desequi
líbrio de nossa Federação. tt.o falado 
e apregoa-do; de certa maneira será 
comertado por êssc dispositivo. 

O SR. PAULO SARASATE- Exa
ta.."llente. O desejo ele todos que aqui 
ergueram suas vozes em defesa d;.> 
municfpio -- SE'ja o eminente Sr. 
Fernar,dcs Távora. da minha bancada, 
seja o ~lustre representante paulista, 
Sr. Noveli Júnior, seja o nobre depu
tado Sr. Horácio La!er. prestdent.e 
da. Asscciac;ão Brasileira dos Munict
pios, s~ja. ésse in!atigá vel lutador p~la 
prosperidade do~ municipios, a ttuem 
tanto d'!vemos do que !oi obtido. o 
nosso prezado colega Sr. Aliomar 
Bsl.eeiro - todos os que se bateram 
pelO$ municípios, :-ep1to, não podem 
consctir que se retarde essa doa
ção de sangue novo. representada pelo 
fi 4.0 do art . 15, o qual \'ai abrir 
aos mun1cipios largos e f<:cundos ho
rizontes. 

Eutretanta, ·~lo art. 13. ~ 2.0 , das 
Disposições Trs.n.sltórias, aquilo que 
demos com u'a mão vamos tirar com 
a outra durante quatro anos; porque 
só ao fim c!êsse prazo se dará, in
tegralmente, o cumprimento do salu
tar dispositivo. Foi nesse sentido que. 
ontem, dei aparte tavoráv(ol no no
bre Deputado Sr. Carlos M&.r1gelh, 
quando s. Ex.• desejava suprimir o 
art . 13. Nã..o poc!la eu concordar cc.,m 
a supress§.o de todo~ os parâ.grafos 
dêsse dis"pos1t1vo por isso Que êle se 
aplka àqueles impos~s que a nova 
Constttuição vai supnmir, mas QUt! 
nã.o podem ser retirados de pronto, 
imediatamente. dos o~:1mentcs dos 
Estados. Na parte, porém. a que me 
venho referindo, o Sr . Deputado 
Carlos Marigela Unha. razão e 1oi 
por isso q1re minha intervenção 5f: 
!êz sentü· de mc.n·ei:a fsvorn.,·~I a S. 
E,): a 

o Sr . . Toâo Bote!lzo - A tese que 
V. Ex.a clctende, aii'rn d<' procedente, 
é patriótica; beneficia todos os rou
n1cip1cs do BrasiL 
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O SR. PAULO S :\ i tASATE 
Agradeço o a!~art.r! de.: V. Ex.:.. . 

Né.o me qt:ero alongar r:a trJhu
n~. porque estcu c :-!·to L~ que o dis
poslt.ivo será modiiicndu p-ela Cas::t. 
Não hnverá nesta A~~:":rnbh~ia unu 
voz dlscort:innte a re::!X!!lo <\o presen
te destaque, po::so nfinn~· lo c:!e n.n
temão . A Casa inteir:i vot..aró. n tn
vor, porque, ~ ela n:lC; o el'<l al:
tes, ~r todos os s-eu!: nwmbrcs. ho;~ 
é total c es~encialment.e munktp9.Us
ta. <Muito bem. > 

O Sr. Uno lllachaclc, · ·- D-esde a 
primeira hora. a Ass-emlJlé~~ !:e m~\ 
ni!estou fr~ncamcnte mt;t1iCi!:-allst!'i. 

O SR. PAULO SAHA.3ATE - O 
maior m.érit.o desta A~sembléia foi 
t-alvez o de espralar sua~ vi.::~as para 
os sertões, para ns s~rra.; <' os C9.rn
po:; distantes de nossa Pitrh. 

Através dês~ d estaqu{!, preter.co 
que, em vez ·de &e apllcar o aux1lio 
cia União aos municípios parcelada
mente em quatro ano~. a partir de 
1948, 'o seja a penas em dois. Isto 
é: em 1948, 50% c1a percentag-em, se· 
l'A.o desde logo entregues e.os muni
cípios; e a partir de 1940, lCO<,~ , \lU 

. seja tóda a importância. 
Assim - penso - ccnd!luremos os 

altos tnterê!l~s do T.esoaro Federal. 
que não pode, segundo se ale~a. so
frer, de chofre, semclhJ.nt.e decr~sci
mo, com os interesses muito mal~ al
tos dos municípios. que n Ass-E:mbléla 
quiz aefender, através de sua ante.
rlor manifestação, e <:ujos ~ent1m(:n
tos deve r-ep1'oduz1r no voto a ser 
dado em !a vor <!o destaque ora apre
sentado à consid.eração à o plenário. 
<Muito bem; utuito bem. Palmas .) 

O SR. COSTA NETO 1pela onleml 
- Sr. Presidente, o d·::-staque ref-ere-se 
ao art. 13, ~ 2.0 • No texto dê-sse pa
rágrafo ex.tste remissão ao artlgc 15, 
§ 4.0 , do texto con::titucional. 

A Comissão está de acêrdo co1n a 
emenda . <Muito vem . J>almas> . 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. 
Paulo Sarasa te, Eorácio Lafer e Alio
mar Baleeiro. I"·e-quere1·am a aprova. 
ção do seguinte : 

"0 <li.sposto no art. 15, ~ 4.0 

do projeto será cumprido a par
tir de 1948, sendo 5 r.;. no pril'~>ci
ro ano e 10% n o .segundo" . 

A .Comissão declnrn-se de acórdo 
com o destaque. 

Os Senho:es que o aprovam quei
:-am levantar-se. <Pausa 1 • 

Está &provado. 

Em v:,t.'!çác:. o l~q!.!erimento do Sr. 
Segadas Via!1a, de pl'efcrónt:il. pal'il 
a emenda ~u arl . 27, p..Hngrab úr.l
co: 

··o diSposto P.est.e nrtlgo não 5:: 
nplir.a ans que ex-~1·çam c:lrlp 
para. cujo provimento se têllllél 
aberto coucur~o . .. " 

O SR . CARLOS LINDE1'.1BERG 
<Pela ordem) - Sr. PNsidente, te
nho um:a. ·emendn supr~siva dêsse p::t
rágrato. Penso que déve ter pl'e!~
rêncla. 

O SR. PRESIDENTE - Há._ en
tretan·co. requerimento de preferência, 
que a casa vai vot.!lr. 

O SR. SEGADAS VIANA ("i -
Senhor Pr·esidcnte, Srs. Repres-ê'ntal"
tes, se a Constituição deve nmp~!." 
todos os legítimos direitos, dt:ve e.st~r 
também acima de qualquer acu:.:açao 
ou suspeit.n d.e que encerre -em oseu 
bôjo dl.'lpo.sitivo. não somente de cal'a
:ter ~ssoa!, como, zr.esrr.o, atent.ató
rio a legítimos direitos da terceiro.>. 

A emenda para a qual requeri pr~
f·erência. vem estabelecer medida just.a 
e fixar llm1tt p:ua que não haJa. pre
jnizo, em fac-~ do disposit1,1o c.:onstan· 
·te das Disposições Transitórias, da
quAles que 1enham s-eu -:iiN!lto já 
realm'ente adquirido e conquistado ex:1 
concurso . 

Trata-se de emenda de autoria àa 
próprl'\ Comissão Constitucional e que 
não chegou a ser inctuf<ia no texto 
\ias Dlsposlçõ-~s 'l.':.-unsitórias, nem 
mesmo votada, por falt:J. de tempo. 
na.s que. juntamente com o trabalho 
da Comissão, fol encn·Dllnhada ao 
plenário. 

&tabelree a em~nda que a e!cth ~~
ção de interinos não p1·ejud1cará, en
tretanto, aqueles que se tenham lns·
crito e que hajam sido aprovadcs c:n 
concurso, bem como que não se apli
cará aos interinos r-eprovados em cem
curso p9.ra. os cargos que ocupam. 

Come se vê, Sr. Presidente, é medi
da aLt3mente rnoraliz!ldonl, pois im
pede sejam benericla.<ios funcionAr1os 
que, tendo prestado concur.so para dr
term1nad3. i'unção, foram r\!prova.dos e, 
opós o resulÇ.ado, nomeados inW:rhu
mente. 

A providência t em por finalidade. 
air.~a. assegurar o legit.lmo d1reito c!e 
nomeaç&o daquêles aprovados em con
ct.usos mas até hoje não al)roveitados . . . 

<•) Não foi revis to pelo o:ador . 
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pelo poder pllblicú, q u :: in.,ist..• ~!l~'l con· 
servar nos C.\rgo.) os lntt!rin <.,::. . 

Solicl ~anr!0 prcferêndo. pa!·a. a 
emenda, eu o f:.tc;o cert1> ele que mP· 
recerá. a aprúvtt:;àu Ü é: tôc!a a. Cas3, 
como mcr-ec e·rú, tlmbém , o di~positlvo 
referente aos extmnum cn í. l'ios cla.ss"'! 
numerosís.stmn , que vive S{·tn o' menor 
amparo, sem a mínima. garanua. su· 
je1ta à. dtsr~nsa. a qualquer in.stant.é. 
sem pos.tJbiHC:ade ele ace~so a. não ser 
pelo. bon vontade do.-.; chefes. 

Tenho a convicção de que a Assem· 
bléia concedera u. p.:·~ff.rêncta pedida. 
aprovando as duas m~did11s : uma que 
vem atender ao ju':.to re<:larno de c~n· 
tenas de milha.n~s de extranum·erá
rlos ; outra que pôc limJte moraUzador 
ao caso da ctetivação d~ interinos. 

O Sr. Campos Vergal -- Desejari::t 
QUe V. Ex.a c~larece.~e a ::;\tuaçã.o em 
que ficariam os livres-ducentes. por 
e-xemplo. <ls que ocup3Jll cadeiras na 
Escola N::tclonal ae Música . 

O SR. SEGADA~ VIANA - Em 
!ace da E:rnenda, para a qu.al requeri 
preferência, desde que não haj~ can
dlda.tos aprovados , nem concur::;o l'ea
llzado ,serão efetivados, como quais
quer outros interinos. uma v-ez satis~ 
!ei·to o requlslto dos cinco anos. 

" O Sr. Hermet! Lima. - E se houver 
mais de um Uvre docente? 

O SR. SEGADAS VIANA - A le
gislação ordinária estabelecerá as 
condições . A e-menda assegura o di
reito. 

O Sr. Nestcr Duarte -- Pergunto 
se a em·enda que V. Ex." defende 
abrange tambétn. os ce.r~os vitali
ctas. 

O SR. SEGADAS VIANA A 
emenda, que não é m1nha e, sim da 
COmissão, ii.brange a todos . 

O Sr .. Nes:t:)r Duarte -· Perfeita
mente. Pergunto alndn. a V. Ex.11 : a 
emenda, nas têrmos l:lt uais, vfiJ permi · 
ttlr a efetlva~~áo de quantc::; interinos? 

O SR. SEGA DAS VIANA - Não h9. 
d&.do.i concretos a respcit.u. Aftnnam 
uns que o número de interinos ascen
de a mUha res: su:.:tenta.m oLttros qut'.l 
t.nl nútní'l'O não passa de algumas d.e
:!enas . .Assegura-r,e c;ue há, interinos, 
cs.ndid:l.tos qUC pleitdam a ctetiva
çft.o, não ob.'Sto.nte terem sido reprova
dos em conc urso pfl:-n. o mesmo cat
go. 

A emenda. pnrém, atinge a iodos os 
interlnos, ~{~ja qu~ \ fOr o núrn.ero , des·· 
de que contem cinco nnos de scrv!ço, 

não haj.am sido reprovados no ccncm-

so, e n.lo exis tn.m candidatos apr1JV!l.
dos, também, em concllrW . 

() Sr . Ne:tor D~tnrte - A em: nd:\ 
benet'icla os vitalicio.s? 

O SR. SEGADAS VIANA - Pe.rf~i
tamenie. 

O Sr. Nestor Duarre. - E c.s pm
!essôres de escolas superiores? 

O SR . SEGADAS VIANA - Sim. 
o Sr. Nestor Duarte - Nesta hi

pótese, voto contra a emenda. . 
O Sr. Hermes Lima - Pen so quP. 

a emenda V !:ti muito longe. 
O Sr. Nestor Dunrte - A cmend~ 

defendida pelo nobre orador tem ta
manho mérito para mim qu.e está 
quasP. a justükur meu voto, o qual 
até agora era no sentido de não per
mitir a. efetivação dos interinos -
pelo menos, é minha opinião. 

O SR. SEGADAS VIANA - &!:e o 
pen!iamento. Justamente por isso re
queri preferência. 

O Sr. Nestor Duarte - Então, de\'O 
dizer a V. Ex." que f:stou de acôrd~J 
com a emenda. desde que se excluam 
os cargos de professorado. 

O Sr. 11ermes Lim.a - Não é possl
vel deixar de exchlir os cargos do 
professorado. Não é adm.i.ssível no
mêar-se catedrático de uma cadeira. 
o livre docente. E' precU.o haver can
curS<l. 

O SR. SEGADAS VIANA - Estou 
de int.eiro acôrdo com V. E:{.a: mas 
reque-ri preferência. para a el1'-:enda da 
C<lmissáo justamente pa.1·a ev1tar m21 
maior. Nos têrmos do projete>, seriam 
efetivados todos aq,uêles que tivessem 
cinco ~nos de serviço muito dê.l.es, 
talvez, já r·eprovndos em cousurso 
ant·erior e no entanto. seriam beneil
ciados por esta. medida, que, permi
tam-me <Uzer é escandalosa. A emen
da du comissãO constltucional veio 
exatamente por côbro ao abuso, veio 
est-abelecer principio morallzaàor. Por 
essa razão requeri preferência para 
a mesma. 

O Sr. Nestor Duarte -- Estarei de 
acõrdo com a emer.da. de V. Ex." 
contc.nto que se mantenha o ~á ~pro
vado pu.ré.grsfo único do ar.ugo, Jsto 
é, que êle nã.o se apllca aos que ex:r
çam cargos vitaUcias, como tais co~l
derados na constituição. 

O Sr. Ferretra de Sousa - V. Ex.& 
poderia. pedir destaque dest.a parte. 

O Sr. Hermes Lima - O pa.rág-ra!o 
único do artigo exclui a.quêle que e<;
teja exercendo, tnterinament.e·, cl.T·· 
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go vltaliclo . Essa exclusão é neces·· 
sária . 

O SR. SEGADAS VIANA - A 
emenda da Comissão Com;tltucional. 
pv.ra a qual pedi destaque, é a se
guinte: 

"O disposto neste artigo não se 
aplica aos que exerçam cargos 
para ~ujo provimento se tenha 
aberto concurso, com inscrições já 
encenada, na data da promulga
ção dêste ato, nem a funcionários 
que t-Enham sido reprovados e'n: 
concurso". 

O Sr. Hermes Lima - Não basta. 
I 

O SR. SEGADAS VIANA - Est<>u 
de ecórdo. Entendo. deve-se exigir, 
de qualqu•er maneira, também, noa 
cargos de magistério, a realização 
de concurso. Estimaria que V . E."í .• 
fizesse, e !õsse deferido pela Mesa, 
um pedido de destaque no sentido de 
ser excluído, neste dispositivo, o final 
do parágrafo único, que estabelece a 
er..clusão dos cargos de professorado. 
Mas, como declarei, a 2-'Provação do 
que e~tava se:1a uma porta aberta a 
todos as interinos. 

O Sr. Prado K elí - Em 1·e!ação 
ao alvitre ')Ue acabe. ~ fazer, seria 
.simples considerar-se a emenda não 
como stibstitut.lva, ma.s como aditiva. 

O Sr. N u.tor Duarte - Aliás, oomo 
ae classlticou, de inicio. 

O SR. SEGADAS VIANA - Taí. 
como a.!irmou o nobre De !>Utado Pra
do Ãell, a comissAo pede a emenda 
como aditiva e não como substitutiva.; 
de modo que permaneceria o parágra
fo único já existente e que restinge 
os casos de professorado . 
• • O Sr. Nestor Du4rte - A emenda. 
em questAo substituirá o art. 27? 

O SR. SEGADAS VIANA - Pa.s
sa.rã a ser o § 1.0 do art. 27, ll"..ant1ão 
o parágrafo útúco da oondição de 
I 2.0 • 

O Sr. Nestor Duarte - Quer dizer 
qUe o art. 27 !lca. man~.ido na par.te 
referente aos extranumerários e Vos
sa Excelência o a,ltera na parte re
relat1va aos Interinos? 

O SR. SEGAOAS VIANA - Per
feitamente. E• essa a emenda. da Co
missão constitucional, pela qual fk:a 
ma.nt1do o parágrn.fo único. 

O Sr. José Romero - V. Ex.• es
tabelece prazo pa.ra. a e.fet1vação? 

O SR. SEGADAS VIANA - Es
tabeleço o de cinco an~s. 

Sr . Galrmo Paranhos Mas a 
emenda reduzindo a dois. 

O SR. SEOADAS VIANA -A t:!~ 
q•Je tr.c ~ ~ a pre!erêndo., estabelece 
cinco anos, que é o mesm.o prazo exi~ 
g1do para os extrnnumerâr1us. Diz o 
seguinte: 

•• O disposto nes~ e.rUgo não ~P. 
aplica. aos que exercem cargo para 
cujo provimento se tenho. abert..J 
concurso com 1n.sc.r1çóes já en
ccrradf\.S r.a data da promulgP.çào 
ctêste a to. nem a funcionarias que 
tenham sido reprovados em con
curso." 

O Sr. Nestor D uarte - N'êm aos 
cargos vttaJ.{ctos, con-..o tais <:onstde
rados na Cons tituição. 

O SR. SEGADAS VIANA - PEt.Ic
ce-me. Sr. Presidente. que llá con
censo geral da Casa a respeito da acci
ta0ão da rmenda adltj v a proposta pe\a 
Comissão da Constituição. 

O Sr . Vie;ra de Melo - Mantido o 
parágrafo. 

O SR. SEGADAS VIANA -- Per
feitamente . 

Enc:u:ninhand() a V . Ex~ . . Sr . Pre
·sidente, o ~or da emendtt, solicito a 
Casa que con<;eda a prc!cr~nc~.n. r~que- , 
riàa . <Muito bem; muito bem.) 

O SR . COSTA NETO (Para e-r..ca
mtnhar a votação> - St. Presiden
te, tendo a hssembléia a provado o 
ato das Disposições Tran.!lltórttul, snl· 
vo os :iesta~ues, a. .!ltua.ç§.o ficará. 
perfeitamente regularizada, ae Voeaa 
Excelência con~1Jer H esta emenda 
na parte rererent"l ao parâ.grato, sim
plesmente como aditiva.: de mnneitR. 
que serã..o mantidos os textos dt> ar
tigo 27 e do parágrafo óni~o. pelo 
tato de jâ terem sido aprovados. 

considerado que a. emend1 não 
modificará qualquer dêsses dol.s tex
tos, passará. a ser apenas aditiva e, 
se não m~ engsno, no cimo da. emen
da estã escrita ::.. palavra "sditiva". 

O SR. PRESIDENTE - Está es·· 
crito "acrescente-se" . 

O Sr. Seuadas Viana - A emen
da, !Jorém, não impede a existência 
do pará.gnfo único. 

O SR. COSTA NETO - O arti
go 27 c o parágrafo único já foram 
aprovadcs. sahm as '::mendas . Con
siderada estn como aditiva, isto é, 
suprcssa a cl!tusula final da emenda. 
"par.'t sub-stitul:r o parágra.fo único", 
a situação estará. esclarecida e julgo 
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que atenderá ao pensamento da 
Casa.. 

Nestas cond!çõcs, Sr . Presiden-te, 
desejarh que V. Ex.a submetesse a, 
votos a emenda defendida pelo no
bre Deputado Segadas Viana, no ca
ráter de aditiv~. <Muito bem; muito 
bem..) 

O SR. CARLOS LINPEMBERG 
<Pela ordem) Sr. Presidente, 
sendo minha emeuda supresslva, c~n
sulto a V. Ex.4 se a votação d.:1 do 
Deputad·o Segadas Viana pr-ejudt.r.a
rá a minha . 

O SR. PRESIDENTE - A emenda 
de V . Ex."' teria preferênda regi
m-2ntn1 parn ser votada em prim~iro 
lug.1r. e eu a havia assim colocado. 
O Sr. Rep'!'csetl~antc Sega. das Vln
na, porém, apresentou um rettueri
men·to de preferência; de modo que a 
Casa pode alterar. se entender, a or
dem de colocação da matéria . Vou. 
consulta: a Assembléia. . Se conoo
der 9 pre!erêncin, porei em votação . 
a. emenda aditiva: se não a conce
der, submeterei à apreciação do ple
náno a emenda snpressiva de Vvs:;a 
EJr~elêncla. 

O SR. CARLOS LINOE'MBERG
Insisto. Sr . Presidente, em ~onsul
tar a V. Ex.~ se, ~endo a emertd.a. 
do Sr. Segadas V!ana aditiva, pre
judico.râ a minha. . 

O SR. ' PRESIDENTE - Impllcita
mente, se à Ja.sa dispuser de uma. 
maneira, aprovando a cmencü-. nd!ti
va. não concordará com a supressão . 
E' evidente. Primeiramente, poré1n, 
terei de cons1derar a questão da pre
!e!"êl)cia re{luerida. Se o plená.rio a. 
negar, submeterei a votos a emenda 
de V. Ex.• . 

Os Senhores, que aprovam o re
querunento d-e pre!erencia do Re
pl'esentgnte Viana, no sentido C:e ser 
vCYtaàa, antes da emend:1 supress!va, 
sue. emend3. aditiva,· queiram le-van
tar-se. (Pausa.> 

Está. cozwedlda . 
O artigo está !ora de discussã.o, 

porque não h~uve destaque. Vamos 
votar a emenda da Comissão. para 
a ~ual a Casa concedeu preferência . 

O SR. S'EGADAS VIANA (Pela. 
ordem) - Sr. Presidente, dese.1ava 
de V. Ex.• um esclarecimento: a 
emenda . pa.ra a qual pedi pre!erên
<=ia, como bem sa11en·tou o Sr. Re
lator geral, é aditiva, po:-que, o ar-

oti~o foi aprovado no conjunto 'tlal 
.. Ohpe<s~çêies Transitórias" . AprClva· 
dr. R. emenda, fica prejudicado o p 9-
rágraro único? f- :uecc-me que nAo, 
porque a preferência não importa na. 
eliminação do artigo e ~lm na adição 
de novo diS!JOsitlvo. CMu!.to bem.' 

O SR. PRESIDENTE - E~ evi
dente. 

Pepo1s examinaremos o requeri
mente do Sr. Carlos Lindemberg. 

Os Senhores que aprovam n emen
dá da Comissão da Constituição, cuja 
pre!e.rência foi concedida pela Casa. 
a requer1meuto do Sr. Sega-das Vlana, 
queiram leva:1tar-se. <Pausa) 

O SR. NESTOR DUARTE (P~>l4 
ordem> - Sr. Presidente, não se1 
qual será a dect~;ão de V. Ex. •, ao 
apre.~iar a emenda supresstva. 

Devo, porém. dizer a V. Ex. • que 
eu e muitos colegas votaremos & fa
vor do destaque do Sr. Deputado Se
gadas Viana, porque combinamos 
manter o parágrafo único. De modo 
que a emenda supressiva virá, de cer
ta maneira. surpreender o resulta~o 
da votação po: nós desejada. 

O SR. SEGADAS VIANA - Não 
ten~o dúvida que a casa rejelte.n\ ~ 
supressão. 

O SR. NES'l'OR DUARTE- Vossa 
Ex . •. Sr. Presidente, esclarecerá o ple
nãrlo a respe!to . <Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - A Comis
são da Constituição emitiu par~~r 
favorável à permanênci~t. do pará
gl'a!o. 

A Assembléia, entretanto. é sobe
rana e decidirá como melhor lbe pa-
recer. · 

os Senhores, que coucordam com () 
reque..'imento do Sr. Carlos Ltn\fem
berg, 1st0 é, no sentido de ser supri
mido o parágrafo, queiram levantar
se . <PaU3a) 

Està mantido o pa.râgrato. 
O SR. CAMPOS VERGAL <PcUz. 

ordem) -Sr. Presidente, requeri des
t~que para a emenda n.0 1. 600 que 
versa o Jllesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE- Nêsse P%1-
meiro grUPo de destaques não encon
tro a emenda a que V. Ex.• se r~fere. 

Passamos à emenda de autorit\ do 
Sr. Honórto Monteiro . 

S. Ex." pede a. supressão das pala
vras "a. partir dela". logo após a. 
copulativ~ "e" e o resto do segundo 
periodo. 

Tem a pal!:wra o autor da emt!nda. 
<Pausa). 
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<1 SR. COSTA NETO - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex . a conceda a p:t
lavra no Sr. Panlo Sarasate, que !a
l!!rá em nome da Comissão. 

O SR. PAULO SARASATE ( 0 ) 

Sr. Pre·sidE:nte, t~ntes de conc.:>rdar 
cvm a eme-11da cio Sr . Hcnó:io Mon
teiro, em ncme d:3 C~:ni.s.são ct.a Conl;
tituiçã-o, vergunto a V. Ex.:.~ se, acêr
ca do 3.!'t. 27, há qualquer cutro dcs 
Ul.que a d-e!ib~rar excetuada a emel) 
cia do Sr. Campos Vcri;al. 

O SR. PRESIDENTE - Há. outras 
em-endas; umn. jo Sr . Ca fé Filho, já 
prejudicada, quanto à supressão da 
parágrafo. 

líá., t.a.rnbém, de autDria do Sr. J;l
randir Pir-es, de n. 0 642. A do Sr. 
Oam·pos Verga.l ~€·m o n . " 1 . 600. Fi
nalmente, uma do Sr. Pedr<> V-ergs.
ra, prejudka.<!a . Nada mais . 

O SR. PAULO SARASA'rE 
Agrad.eÇO a informação d-e que nad.a. 
ma1s existe a. .:iellben.r a respeito elo 
a.rt. 27 propriam~nte dito. 

Sr. Pre.sident~. autor - com o no
bre colega Sr. ~pilogo de Campos -
da emenda que :t.a.nda.v-a co:l.Sagrar. 
na ConstJtuição, ~!l.ran.ti·as c!·eVldas a.os 
extranum-erários GUe ex~rceSS6lJl fun
ção permanente ba m:Us de 5 a.no5. 
ou Ine~1ante c.:>ncurso, antes de dar 
o pa.re<:er da Comissão sôbre a emen
da do Sr. Hon6rio Monteiro. quero 
congra.tula:--m.e com a Oa.sa pelo ato 
de absoluta justiça que acaba àe pra.
tica.r, B.SSêgurandoo direitos àquele.s 
honestos z-ervidare.s d~ União, dos 
EstadCIS e dos M~ipios. 

O Sr . Prado K eli - Consinta V. 
EX.• que o fe!icit~ ~la cLestaca.da 
a.tua~L:> que tev·e na defesa dés.res d-i
reitos . 
. . O Sr. Epílogo c.U Campos - E eu 
subscrevo e ra ti!I<:o a o.p1niãc do 
ilustre cole-ga Sr. Prado Kelly. 

O SR. PAULO SARA.~TE 
A-gra.óeço c.s apartes, trutas d-o cava
lhe!rismo doo nobres colega.s. Per
mito-li'~. t.OOa.via end.ert:ar as fell
cita.ções que ora me trB.IZém, a tOd:a 
a Assembléia., sem distinção de parti
dos, pDnJue foi ei.a, na sua soberania, 
que consa.go;ou r:on5otitucicmalmente os 
dire-itos daquela !1umero:;a parcela d<> 
!u.nctona.lismo púbHco. <Palma.Y.) 

O Sr. Guroel do Amaral'- Era de 
tôda a. jliStil;a a emenda d-e V. Ex." 

O SR. PAULO SARASATE - Fol
go em verificar que o.s receios e te
mores Qu·e p~irav:a.m no ambiente, 
causando tôda ~-orte de '\!lições àque-

(•) Não foi UV'lsto pelo orad<>r. 

les abae·g~do.:; sc:rv 1.dorü.s da c.: usa pú
bl1ca, cessou ae exlstk neste instetn•.e, 
com a cons~g·raçâo tmânime da Casa 
&.o texto que prúp~emcs, fAJi.5 que is
so equivale a 1!1ex1stênd11 d·e qu::1!quer 
dcsta.qt;e su.pressn·C' d·tsde que nad~ 
tem de pe.ssoal ~rqu.ê atende as as
pirações d.·e numeros a classe, cu;a.; ga.
rant1as acab:un d.e ser sol~nemc nta 
assegurada.;, e , com el&.S, a própria 
liberdade d·e opinião. 

O Sr·. Gurue2 c!.o Amaral - 0 ,:., Cons
tituintes de 19-l.ü t' lzeram ao3 eKtra
num-erários a. dev1da justiça . 

O SR. PAULO SAR.ASATE - 0 17. 
V. Ex.~ muito nt:.m: c.s CD:1St.il-u:_ntes 
d:e 1946 fizet &..m acs e:r.tran um~:-anos 
a justiça que vinha tarda.ndo. Repe
te-se, no caso o conhecido prolóquio: 
••Deus tarda, mas não faHa.'' . A jus
tiçll. "-.OS extranum·eráriM tJ.rdou, mas 
não !a.ltou. 

Quanto à emenda d.o n obr-e Deput a
do Sr. Hon.ório Mont-eh'o, 4ue abriu 
ms.rg-ens a es-ta expausã,o de seu si~
cero rt>gosijo, declara-~.e a ComlSSao 
a seu favor, porque é elu.cidatira do 
texto. · 

De !a.to se estamos a.ss.egu!'an cc dl· 
reit.os a.os' a·tu.<Us c~t..ranumeràrics . não 
é d.e se dizer ,:Zt\e a partir da Cans· 
tttu1çã.o é qu~ étes neun equipara.d~~ 
aos funci-onários . E.;t!l.S vant::t.gcns sa<> 
conc-edidas e.os ~xtranum-erár!os r.tua!s 
e não a.os do futuro . E' aquele mesmo 
cazo d.a emenda supressiva., há pvu
cos dias vota.ds., de autoria da nobre 
bancada corr.unü:·.:.a que pretendia se 
esten<ies.sem ao !nturo cs bendicic'l 
conc-e·did.os aos bravos ~o~dac!os da 
FEB, p:-e-tençãc lnce.biv-el no . texto. 
porqll'e .só poo.e.rlam conoeder a1r~n.cs 
na Constit:triçã.o :tcs que no moment-o . 
slo tun<:ioná.rios <' não a.oa que V'ê
tlha.m a sê-lo. 

Por tais considerações a Comi.s.s.ão. 
pela núnha pala•:r a. pronuncia-se fa~ 
voràv-el:mente à. !:!me-nda do nobre .Re
presentante Sr . Honórlo Mon~ciro . E, 
termina-ndo. quero cu.."'l.gratuLar·l!~ e 
também con1 os cXtira.numerArius d o 
Brasil, pela justa vitória que aca~m 
d~ obter na noit.e d-e hoj~. (Multo 
bem. Muito bem. Palmas . J 

O SR. PRESIDENTE - Os Sn. 
que aprovam a emenda do nobre Re
presentante Sr . Hon6rlo Monteiro, s u
pressiv:t. da f.Xpressão "a partir de: la". 
contida n'o a·rtigo 27, queiram levan-
tar-se. (Pausu.) . 

Está aprovada. 
Temos ainda. requerimento de des· 

taque formulado pelo .Sr. Deputado 
Jura.ndir Pires. para n seguinte emen
da.: 
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''Os membros do mug·istéri•) ofi
c ial, que tw!e ~~ e en c: ontram em 
ex-=rcíciu há mais de vinte ano.:>, 
serão c!e< l\':ldos n:.)~, respect.iv,ls 
lugares, Cúll:;idurn;·,dc-5e essa pcr
rnancncia como prcva de capaci
dade p~u a. prosscgt:li:em no eaba! 
desempenho ct::.;.s suas íunçôe3 . " 

O SR. JUftANDIR PIRES (•) -
Sr. P:-esidcr.tc, &. emendE~. ::1. que :.;e 
refere o destaque anunciado por V. 
Ex.~. vi::a n.mnf\ rar os n1cmbros do ma
gistério oficiàl qtie nele se encontrem 
em exercício r.a mais de 20 anos, en
velhecidos. portanto, €:m sua. profl:.
:são. O iutuito do dispositivo é dos 
mais nobres c e~tou can o de que jus
tifica a exceçi\o pr etendida. Nada pre
ciso acre~centf:ir em dc(t.~sa. da enl~~~
da. Ela. por si só, já é sua defesa e 
sua justi!icatíva. ( .Muil o bem. > 

O SR. COSTA NETO - Sr . Pr~
sidente, peco a V . Ex.a. conceder a 
palavra ao Sr. Ferreira de Sousa, que 
falará em nome da comissão . 

O SR. PRESlDENTE- Tem a pa
lavra o Sr. Ferreir3. de Sousa . .. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ( • > 
·- Sr. Presidente. a mim me é muito 
grato de::;empcnhar a função que ...l(~& 
me tol atribuída pelo nobre Relator 
Geral. A emenda do Sr. Jurandir PI
res é das que não podem merecer a 
aquiesc.:mcia da Casa. E não podt! 
por dois motivos : um. de ordem regi
mental; outro, re!~rente à substân
cia. . 
, Pretende S . Ex." efetivar todos 1s 
professôres que vêm e:'(erccndo in te
rinamente seus cargos há mais de vinw 
te anos. D~sse que um argumento reg!
mental impediria mesmo a discus
são do caso. t fato. Há poucos mo
mentof: foi votada a efetivação dos 
funcionários interinos, considerando· 
se matéria indiscutivcl e i"ndiscutlda 
Que o !ator legal não alca.nça os ti
tulares de cargos vitalícios. Essa me
dida foi aprovada e contra ela não s~ 
apresentou qua.lqu~r pedido de des
taque. 

Quando o ilustre Repres~ntante Sr. 
Sega.das Vlau&. pretendeu uma altera
ção a respeito, fê-lC' em forma aditi
va, mediante acrés·;hno à norma . St! 
a Casa aprovas5e r .gora :\ emenda do 
Sr. Jurandir P iri" .:o , iria d~s!::tzer o p!l
rágrafo únlco dr. art. 37. que diz: a 
e!etiva.çiio dos i nerlnos não a.lcan~a 
os titulares de r.u~os vitalícios, o que 
vale diz~r . membros do m!l.gistétio e 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

maglstrarío.~ . l\. emenda maneia e!et i
var memb:·r.s do magistério in~e:rino ". 
isto é, de c11:·gc:; de n?.tureza vlt:. ! t~ 
Ci!i . 

Sr. Prf'siden te. 11 ~1.0 fós.;e a questlb 
regimt-ntal e n!nda havla a d<~. subs
tâncb . . 

O Sr. Jurandir Pires - V . Ex . a, 
com eleeància pecullar e br!lhante 
intell~éncla , est~ fazendo, em tôrno 
do assunto. quase uma fantasia. 
Trata-se, stmptesmente. de coisa ba
nal . Sã o cargos de professóres té:c
nicos, nP.m ao menos vitalício:;, tais 
como pro!es..c;õre~ do Instituto dos Sur 
dos-Mudo~. professôres de canto. pro
fessôres de música. que não são vita
li<:ios. 

O SR. F'E:RREIRA DE SOUSA --
0 aparte da V. Ex . c. vem justamente 
~m socorro de minha argumentação. 
Se se trata de cargos não vltaliclos. 
não há. mais mister para a emenda. 
porque já. ex.lStc outra, mandando efe
tivar interinos corn mais ue cinco 
anos de exercicio. havendo exceção 
apenas para os de caráter vitnl!cio : 
logo. como dts:;e. não haveria mister . 

Entretanto. os próprios cargos qpe 
o nobre colega cltou são de nat ureza 
vitalfcla, lugares üe professO!-es, ~m 
escolas classificadas como superiores 
e n parte permanente da Constitut
çao Já. dtspós que os cargos de ma~ 
gl.stérlo nas E~colas Supertores são, 
por s,.:a natureza. vitaHclos . 

Por out.ro lad~. a emend~ de V . 
Ex. .. não têz a distinção que o seu 
aparte tentou es tabelecer: é geral. 
absoluta, precisa, no admitir a efe
tivação de todo f! qualquer professor 
que tenha 20 anos de exercício ~ute
rino da cadeira. A redaçi~o é e3t3: 

·•os membros do magistério o!í
cial que não se encontrem em 
exerdcio há. mais de 20 anos ' ' ... 

Veja a Casn : magistério oficial. 
sem qualquer dis tinção. qunnto à na
tureza dêsse magist ério . 

" .. . serão efetiVoidos nos res
pectit.-·os lugares. C:.epenccnC.o essa 
permanênc!n de prova ele capaci
dade para o procedimento di> de
sempenho das !unções." 

Não fêz qualquer distinção nem 
podel'la fazé~la. porque os c<!rgos •; :
sados por V . Ex.11 , nos têrmos do 
seu aparte, são, como disse, cargos 
mnglsterio do · ensino superior, cujo 
provimento depende de concurso c 
cuj3. natureza, vale dizer. é vitnlici$. 
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O Sr. Jurandir Pires - A tese qu~ 
V . Ex.11 def·::·nde, com ta n to ''<!emén
cla, é ta lha em vários pafses, qutç:a 
e~~ todo o mundo. Emborn. d ás mms 
a levantadas, não pod~ o nobre Sen::t~ 
dor invo~á-la, porque o sist(;ma. de 
concurso é imperfeito . 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
O nobre Deputado, Sr. Juranciir Pi
res, traz agora a debate tese in
teiramente diversa e de todo imperti
nente. Não quero discut ir se o con
curso é o melhor ou o pior meio de 
prcVimento de cargos de protessôrcs 
catedrático.<>: não quero !nzé-lo, ape
sar de julgar que, com .to1os os de
teitos, é ainda o menos imperfeito 
de todos. Acentuo que a Constt.tu1-
te, jâ votou expressam·enre essa con
dição para o provimento dos cargos 
de p~ofessOrE's; vale dizer, a tese já 
não é mais individual, de quem quer 
que sej.a - é a própria. Constituição, 
não admitir provimento de cargos 
do magf.õtério, de natureza. vitalfch, 
sem ó concurso, que é, simulttmea
mente, de provas e de rti'tulos. 

Sr. Presidente, não vejo razão por 
que se considerar que o sJmples fato 

. du. permanência numa ctuieira. signi
fique necessàTiamente, p::-ov~ de ca
pacidade. 

O Sr. Adroaldo C0$1Tt - V . Ex.4 

não quereria aumentar êsse prazo, de 
vinte para trinta anOG, dando ao pro
fessor o direlto de requerer u.suca
piâo? (Riso). 

O SH. FERREIRA DE CSOUSA -
O aparte do nobre colega. é perfeita
mente pertinente. E' quase usuca.piA.o 
o que se pretende fazer. de função 
que ~e não teria pelos m~iClS normais. 

O Sr. Osvaldo Lima - V . Ex." 
teve dois pro!eseOres, aos quals mui·to 
estimou, que não tinha~\ ~oneurso: 
Noelto Campelo e SO!rOnJo Partela. 

O SR . FERREIRA DE SOUSA -
A tese do concurso não está. em dis
cussão. 

Finall=ando. Sr. Presidente, lamen
to aue a ~xten.sáo da minha. defesa 
tenha sido tão desagradl\vel ao .Uus
tre colega, Sr. Juran<lir ~.Aqui es
tou no desempenho de um dever. poLs, 
tendo slQ.o Relator no sub-comissão 
Que se ocupou do Capítulo ··na Edu
cação e Cultura.". cumpm-me dar 
uma satisfação à casa. 

O nobre Deputado Sr. Jurandir Pi
res d~conhece a técn1ca. dos homens 
que Vivem n. vida forense, em \'lrtude 
da qual l-evantamos, no m·esmo nto-

mento, ~.~ prelimina1·es e discutimos 
o ntérito, no caso de não Vir a. Sei' 
acolhida a prel1!1l1ne.r. Trata-se, n0 
caso, de assunto prejudicado pela vo
tação do parágrafo único do art. 37. 

Encar\l.ndo o mérito da emL'1da, 
demonstrei que ela não &e recomend3. 
à a~l'OVfl0ãú da Assl!mbléia, pois é 
contr.:tdiçãô ao que aqui já. se decidiu 
e é quebra Jntegral :10 método sau
dável ~ perfeitamente moralizador do 
provimento de cargos do ma.g1stérto 
por concurso. <Mutto bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE Vanro~ 
proceder à votaçã~J . 

Submeto .a -vot-os a proposta do ~· 
nhor Jurandir Pires . 

o.s s·enhores. que aprovam a emen
da, queiram levantar-se. (Pausa>. 

Rejeitada. 
(f'Tocede·se à verijtcaçáo). 

O SR. PRESIDl~NTE - A emenda 
foi rejeitada por tl4 votos contra. 71 
<Palmas) . 

O SR. NESTOR DUARTE 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, Vos
sa ~c~léncla viu e também a Casa 
que o plenário aprovou o des~que cto 
Sl'. 1>-puta:!o sesadas Viana no que 
se reter.~ à efetivação dos interinos. 
com o pensamento de con!lrmar 
norm2.s gerais ou prlndpios genéricos, 
a. fim de regularizar a situnção de to
dos os interinos, da UrJão, dos Esta
dos e dos Municfpio.'>. 

A meu vêr, ante o resultado da vo
tação sobretudo pela intenção ex
pressá do plenário no momento em 
que se pronunciou, o art. 30 das .. Dls
posicõe.s Transitórias" está com sua. 
matéria prejudi-cada.. l!:sse artigo man
da que a Mesa da Assembléia expeça. 
tft.uJos de efetivação a todos os fun
cton&rios das Secretarias da Cê.m.M"a. 
e do Senado, que ocupam cargos va-

. gos até 3 de setembro de 1946. 
Se o propósito do pl~nárlo ao apro· 

var o des'"..aque do Sr. Deputado se
ga.dss Viana, !oi, a.clma. de tudo, criar 
bendfcio para os interinos, sem pre
jufzo daqueles que já fizessem Jus à 
efetivação por concurso, e mesmo da· 
quêles com inscrtçio aberta. segue-se 
que a. norma. geral <teve estender-se 
a· todos as runcioná.rios das Secreta
rias da cAma.ra e do senado. 

o Sr. Gurgel do Amaral - Na Se
cretaria da Assembléia nlo hi con
curso aberto • 

O SR. NESTOR DUARTE - Se 
eu fOsse consultar exclusivamente o.s 
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vozes do meu coração, estaris. em que 
é razoável a aprovação dês.se dt.spo
sltlvo. 

O Sr. Gurgel do Amaral - Por 
principio de eqüidade, porque a gra.n~ 
de mai<:~ria de funcionários da Câ~ 
ma.ra Já !oi efetivada. · 

O SR. NESTOR DUARTE - Ma.s 
como Representante do povo e tra
tando d os intcrêsses na.clonals ... 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
ilustre Representan te Cllle a. matéria 
não está em deba~e. 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. 
Presidente, vou levantar umA ques
tão de ordem. 

O Sr. Gurgel do Amaral - · A 
grRJide maioria de !uncionár106 d~ 
Casa !\li nomeada, em cará-ter etett
vo, pelo sr. Presidente da Repúollcn.. 

O SR. NESTOR DUARTE - O 
ato do Sr. Presidente da. RepubUca 
se verdadeiro, só merece censura. 

Estou levantando uma questão '.i e 
ordem e sou interr<:~mpldo pelu nobre 
Deputado lider ds. bancada Traba
lhista, Sr. Gurgel do Amaral, que 
me pede para atender à questão da 
e(\illd&de, ou seja, no seu entender 
efetivar os interinos da Câmara. e d.o 
Senado. porque outr.lS já. !oram· e!e
tivs.do.s . 

Sr. Presidente. n6.o é isso argumen
to, porque perante qualquer ordem ju
rídica ou moral ú mau precedente não 
pode servir de norma, de preliminar 
aos ~tos posteriores do legLs:l.a<lor . 

O Sr. GurrJel do Amaral - Não 
houve mau precedenl.e, a questâ~ é 
de justiça; se houve efeUvaç~o da 
maioria, a mlnoriA também deve tel' 
ésse beneficio. 

O SR. NESTOR DUARTE - Por 
que V. Ex.• votou o destaque Segaw 
das Viana? Naturalmente porque <' 
achou Justo e porque evitava imora. · 
lldades, evttava. exceções pessoais. 
Não seja V. Ex.• , PÇ~rt..anto, incoe
rente. 

O Sr. Gu.rgel do Amaral - Incoe
rência há é da parte de V. Ex.s . 

O SR. PRESIDENTE - A maté
ria, Já obset'Vel, não está em debe. te. 

O SR. NESTOR DUARTE - Es
tou sustentando uma que..<rtA.o de or
dem. Sr. Presi<lente. 

Devo apenas dizer · que ae o nobre 
a.pa.rteant·e votou o destaque Segadg5 
Viana, e o fêz redendo-se ao crité
rio moral12ador que all se expunha, 

está também obrigado a. votar con.tra. 
wna. exceção, que não atende ao cri
tério daquele destaque. 

O Sr. Gu.rgel do Am.aral - V. Ex." 
está equivocado. 

O .C:r. DomingOs Velasco - A ques
tão da. interinidade dos !uncionári<:ls 
da. úê.mara. e do senado é de nossa 
estrita. co:npe.tência. regular . 

O SR. NESTOR DUARTE - Ad
verte-me o nobre Deputado Dom.tn .. 
gos Velasco qu.e a. questão dos fun
cionários da câmara e do Senado é 
da ~trit.a competencla ds. Assem .. 
bléta. Por ser da. estrita. competência 
da Assembléia é de ~iua obrigatória 
responsabilidade não abrlr exceçõe:; 
capazes de crlar suspeitas . 

O Sr. Domingos Velo.sco - Desde 
que não haja. injustiças, como não h!\ 
nos quadros do funcionalismo do Po
der Legislativo, t sendo de nossa. pri
vativa. competência resolver, .sôbre a 
organização das Secretarias Legisla
tivas, não e~os prejudicando ~. 
ninguém. 

O SR; NESTOR DUARTE - Dizia 
eu. Sr. Presidente. qt:t: , s~ tOsse con
sultar as vozes do coração, vota.rta. 
pelo art. 30; mas devo, antes de tudo, 
votar petas razões do :neu espírtto e 
da minha. cabeça . 

O Sr. Bastos Tavares - Aqui têm 
pxedomicia.do as razões de sentimen
talismo. 

O Sr. Jodé Bonij(lcto - O artigo 
está votado. V . Ex.• n1esmo votou ~ 
seu favor . 

O SR. NESTOR DUARTE - Não 
votei ~ . .seu !a.vor. Havia destaque. 

O Sr. Jcsé Bonttddo - Apresen
tou V. Ex.• algum pedido de desta· 
que? 

O SR. NESTOR DUARTE - ~
nhor Presidente, eiS a questão de or · 
dem: em ta.ce do resultado da vota
ção do destaque do Deput.a.do Sega
das Viana, - votação esta QUe se 
conduziu pela. clara. inte-nção do ple
nário de evitar situações excepcionais 
e critério pe:;soal na estipulação da 
norma, acho que o .art.· 80 está pre
judicado, parque t 1da matéria nele 
con·t1da. Se inclui no critério geral do 
art. 27, parágra.!o único. e da. emendn 
aditiva do destaq~e ~gedas Viana. 
E' a. questão de ordem que submeto, 
antes de tudo. à severidade de juiz 
~ v. Ex..•. (Mutto 'bem>. 

O SR. PRESIDENTE - Não +te
nho nenhwn destaque sObre êsse ar-
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tigo, aliás, jó. aprovado pela. Assem:
b!éia e não posso modificar sua de
liberação. Lógicas ou ilógicas as d is
posições resultantes da emenda Se
gadas Viana, falta à Mesa. compe.tên
cla. pa.ra. eliminar o artigo, porque já 
está. apravado ptla Assembléia. 

Senhores, a hora está finda. Con
viào os Srs. Represatna.ntes para ou
tra sessão, amanhã, às 14 horas, a 
fim de votarmos os rest&ntes desta
ques. 

Designo a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Constlnuaçto da vot.e.~ão do projeto 
da Constituição <Primeira. sessão para 
receber emendas de redação). 

Deí:raram de comparecer 51 Se
':thores Representantes: 

Partido Social Democráttco 
Amazonas: 

Leopoldo Peres. 
Cosme Ferreira.. 

Maranhão: 
OdUon Soares. 

Pernambuco: 
Jarbas Ma ra nháo. 
Ferrtira Lima . 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
Medeiros Neto. 
A! onso de Carvalho. 

Bahia: 
Alofsto de Castro. 
Aritid.es Milton. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
João Henrique. 
Augusto Viegae. 
Ollnto Fonseca. 
Milton Prares. 
Altredo Sá . 

São Paulo : 
Cesar Costa. 
Gotredo Teles. 

Goiás: 
João d'Abreu. 
Caiado Godói. 
Guilherme Xavier. 

Paraná: 
Roberto Gla.sser. 

Santa. Catarina: 
Otacillo Costa. 
Roberto Grossembacher. 

L .. 

Rio Gre.nde do Sul: 
Getúlio Vargas . 
Glicério Alves. 
Mércto 1'eixeira. 

U niáo Democrática N aciona.l 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 

Pulai: 
Antônio Correia. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
Bent Carvalho. 

Paraiba: 
Adalberto Ribeiro. 
Argemiro Figueiredo . 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino . 

Bahia: 
~!ael Cincu:á. 
Romão Júnior. 

Minas Gerais: 
Milton Campos . 

São Paulo. 
MArio Masagã.o. 
Plinto Barreto . 

Santa Catarina: 
Tavares d'Am~al. 
Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 
leOJX}ldo Neves. 

Distrito Federal: 
Benicio Fontenele. 

Rio de Janeiro. 
Abelardo Mata. 

M.!nas Gerais: 
Leri Sa.n·tos. 

São Paulo: 
Marcondes Filho . 
Hugo Borgbi. 
Pedroso Jú!llor. 

Pa.~ RepubUcano 
sergtpe : 

Durval cruz. 
Minas Gerais : 

Daniel carvalho. 
Partido Democrata Crtatão 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

, 

Levanta-se a sessÁo às 24 horas . 
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As 14 horas compareceram os se .. 
nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 

Pará: 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 

:r~aranhâo: 

Cr~pori Franco. 
Cear&: 

Almeida. Monte. 
Paraíba: 

Janduí Carnelro. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Costa Põrto. 
Ferreira. ~ima. 

Alagoas : 
Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montene~r.o. 

Ser@'ipe: 
G!'aco Cardoso. 

Bahia: 
Aloisio de castro. 
Negreiros Falc~o. 
Fróes da. Mo ta. 

Espírito So.nto: 
Jltn!o ViVaQUB. 
Hent'iQue ele Novat:s. 
Asdrubal Soare:s. 

Rio de J~n~iro: 
Alfredo Neve::~ . 
Carlo~• Pinto. 
Bastos Ta var('s. 
Acurcio Tôrrr:~. 

Minas Gcr<.l.is: 

Levtndo Coelho. 
Melo Vianü . 
Benedito Valaclarr.:.. 
Duque (!e Mcs-1u1ta. 
Israel Pinheiro . 
WeUington Brnndâo. 
Jose Alkmln,. 
Augusto Vif:gas. 
Rodrigues Pereira. 
Ol!nto Fonseca. 
Milton Pra te:,. 

São Pr.ulo: 
Novel1 Jl.\nicr. 
César Costa. 
Mt:rtlns Fi1!lo. 
Costa Neto . 
Silvio de Campo:s. 
t-ioré.do Laft'r. 
Atalib~ Nop:ueira. 
João Abdala. 
Sampa.Jr,~ Vídel. 
Alves Palma. 
Hcn-lrio Montei!·o . 

Goiá.l:: : 
Joã.o d'Abret,. 
Cai~do Oodói . 

Parunf:. : 
l''crn~ndo F!Ore~. 
Law·o Lopes. 
~.nunis A taidc. 

Santa Catarina : 
Nereu Rn.mo!!. 
!vo à'AQuinCJ. 
Adcrbnl SHva. 
Otacilio Costa. 
H~ns Jorrlan. 

Rio Grande do Sul. 
Teodomiro Fon.seca.. 
Manuel Duarte . 



Sousa C os ta. 
B!ttencourt Azambuj.-•. 
Nicolau Vergueiro . 
Herófilo AZnmb~.ia . 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Pl:\rá: 
A~tostinho Monteiro. 

Piauf: 
José Cândido . 
Adelmar Rocha.. 

Ceará: 
Fernandes Teles. 

Rto Grande ào Norte: 
Aluislo Alves. 

Paraíba: 
Argemiro Figueiredo. 
Plinfo Lemos. 
Erna.nt Sátiro. 
F·emamdo Nóbre~a. 

Bahia. : 

Alberico Fraga. 
R Ui San to.s . 

Distrito Federal. 
Jurandir Pires. 

Minas Gera!s: 
Lopes Cancado . 

• 
São Paulo: 

Mário Masagão. 
Romeu Lourencao. 
PUni o Barreto. 
Toledo Pfza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 

Jales Machado. 
Mato Grosso: 

Dolor de Andrade. 
Agricola. de Barros. 

Partido Trabalhista Brasile!110 

Disttlto Fedel'al: 
RUi. Almeida. 

Mlnas Gerais: 
Ezeqwel Mendes . 

Sã.o Paulo: 

Gua.racl Stlveira. 
Berto Condé . 
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Partido comun1sta do BrastZ 

Distrito Federal: 

Mauricio Grabois . 
Batista Neto. 

Rto de Janeiro: 
Alcides Sa.bcnça. 

São Paulo: 
Jorge Amado. 

Rio Grandt: dCJ Sul. 

AbU!o Fernandes. 

Parttdo Ref>Ublicano 

Maranhão: 
Llno Machado . 

Minas Gerais: 
Felipe Balbt . 

São Paulo: 

Alttno Arant~s. 

Partido Soctal Progressista 

Rto Grande do Norte: 
Ca.!é Filho. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câ.mara. 

São P:1.uJo: 
Manuel Vitor. 

Esquerda Democrática 
Distrito Federal : 

Herm ;s Lima. 

Go' ~ : 

Domingos Velasco. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul PUa. 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentea 105 Senhores Represen· 
tan~. declao:'o aberta a sessAo. 

Pasaa-se ll leitura da ata da sessAo 
anterior. 

O SR. HUGO OARINEIRO (1.0 SU· 
plente. servindo como 2.0 Secretirio) 
procede à leitura da a to.. 

O SR. PRESIDENTE ~ Em dis• . 
· cuaaio a ata. 
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Não havendo quem peça a palavra 
sôbre a. ata. encerro a sua diseussão 
e vou submetê-la a votos. 

(Pausa> . .. 

Está a. pro v a da.. 

Passa-se à lei tu r a do exf]€diente. 
O SR. I.AUR.Q LOPES (2.0 Secre· 

tário, servindo como 1.0 ) prooede à lei
tura do seg-uinte 

EXPEDIENTE 
Abaixo assinado: 

Do.!; trabalhadores em Panificação 
da. Cidade do Salvador, apresentando 
~ esta. Assembléia, a \~fUmas sugestões 
ao Projeto da Constttuiçã.o - Intei
rada. 

REQUEil.IMENl"O N. 0 403, DE 19-fô 

".ReqtUr voto de congratulações 
ao Presidentt do Instituto de Pen
a~ e Aposentadoria dos Comer
cUirtos pelo. tnatalação do Hospi
tal N. S. das Vftória.s" 

Requeiro. pGI' tntennédio da Mesa 
da Assembléia., seja coru:ignado na ata 
lliXl voto de congratttlaçóes e louvo
r-es r.o Pres1dent-e do Ir.stituco de Apo
sentadoria. e Pen.'iões dos Coznerc.tá.
nos. ~or Em1llo .l .. .lltôn!o !"a..rah, 
pela instalação. nesta capital, do ilos
pital Nossa. Senhora das Vitó.rlas. des
tinado à laboriosa classe comereitria. 

Justificação 

O Instituto de Aposentaàoria e Pen
sões dos comercúirlos ucaba de inRu
gurar, nesta. clda.de, o seu plim-eiro 
hospital. Trata-se de um empreendi
mento cuja significa.cão ultrapa&a 
os c!rculos diretamente interessados, 
ou sejam os segurados daquela au
tarquia, pois tem igual importâ.ncte. 
para a cole ti v idade em geral. 

E' sa-bido que um dos problemas 
mais a,flltlvo.s para a popula.ç~o do Dis
trito Federal e do reste do Bra.s11. é 
o da. !alta de hosp1tais. A ca.pacida
de dos estabele.cimentvs dêsse gêne
ro. exi.stentes no ps.ts, há mn1t.o que 
nAo atende ts nossa.s necesstdades. 
principalmente das claues d·e menores' 
recursos econOmkos, ..:nt.re ~ quais es
tA.o os trabfllho.dores. Secundo a op1· 
nião de autoridades no assunto, pre
clsn.mils a.inda de 50 mil l-eitos e es
tamos longe de a.kançe.r ê:;r.e númuo. 

Assim, a imciaUva do [n.:)tituk. de 
Aoposentadcria e Pen~ões dcs Comer
dirlos. dotando a Capital d ... Re-pú
blica de msls um :1ospt~al , rep1·esen-

ta, na veroa<ie, um&. contribtóção para 
a. solução de tào sérlo problema. A 
classe médica., t-epxesentada pGI' mais 
de cem e~entos, do ruo e de São 
Paulo, já. teve ensejo de exa.ltá-la 
atrayés de uma .flomenagem prestada 
ao Senhor Emflio António Faxah, Pre
sklen.tJe daqu~le ót-gão de previdência 
.social. A essa homenagem juntam-se 
os louvores e as congratulações, que 
julgo d·e justiça constem da ata da 
Assembléia. Nacional Constituinte, por 
serem um estimulo ao prosseguimen
to da. obra de assistência medl.ca e 
hospitalar inicla.cta pelo re!erido Ins
tituto, com a instalação do seu pri
meiro hospital . 

Sala das Sessões, em ll de setem
bro de 1946. - Luiz 1.-ago. - Ezequiel 
Mendes. - Melo Braga. -- Seçadas 
Vtana. - Ruv Al~tda. - Baeta 
Ne:ves. - Bertho Condé. - .4rgemíro 
Fialho. - Martinttmo Araújo. - Cre
pof11 Franco. - Rcnd Barbosa. - Jolio 
d' Abreu. - Ponce de Arrttd«. - Me
deiros Neto. - Tet:retra c!e VasC<m
cellos. - Lutz VIana. - Ru11 Santos. 
- Theodulo Allnu[uerque. - Manoel 
Nova!s. - Dantas Jú,.ior. - Man~Aoel 
Leite. -- José cte Ponte.t. - Leandro 
Maciel. - Benfdo Fontenelle. - Eu
nd~io de Queiroz. - Ari8tide8 Milton. 
- Magalhães Barata . - Alvaro Adol
pho. - Lameirc; Bittencourt. - Nel .. 
son Parijós. - Jotio Bot~lho. - Ro
cha R.ib48. - Miguel Couto. - Ar
thur Ft8cher. - Barreto Ptnto. -
Jurandir Pires. - Luiz Cla!ldf.o. 

O SR. PRESIDENTE - &itá. !inda. 
a leitura do expediente. 

O Sr. DarJo Cardoso envia à Mesa 
o seguinte : 

REQUEJU.M.tNTO 
A Comissão F.ncarregacta de Exami

nar os SeJ.,'1ços do Departamento Fe
deral de Segurança »úbllca., na lmpos
sib111dade de real1zn:t suas reuniõas, 
flOr !alta. de numerv lt:gal, vem solici
ta,· a Vossa Excelência se digne au· 
mentar o número de seus membros. de 
5 para 9 representantes, .feitas as res
pectivas deslgnaç6e.s 

Rio, 20 de .tgósto de 1946. - s~na
dor Dario Cardcso, Presidente da co .. 
missão . 

O SR. PRESIDENTE- Os Senha· 
res, que o aprovam. queiram levantar-
se. <Pausa>. · 

&tá. aprovado. 
Exn cumprimento no deliberado pela 

Casa, nomeio os Srs. representantes 
Diógenes Magalhães Campos Vergal, 
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Euséblo Rocha e Soares Filho pnm 
complttart'm a ComlssAo Encarregada 
de Bxamtnar os Sen'lços do De~rta
mento Federal de Seguran<;tt. PúbUca. 

O Uu.stre D!putad.:> Sr. Rut Almeide. 
e outros Sre . reprt..s:9ntantea propõem 
que a .Assembléia, ~ntes de se separa
rem a.e duas Casas, se reunam em ses
d.o solene a ftm de prestar homena
gezn ao Sr. General Mascarenhas de 
Morais . 

Os Srs. , que aprovam o requerimen
to, queiram levantai -se. <Pausa>. 

Está' aprova.do . (Pal11L4s > • 
Acha-se, ainda, sObre a Mesa, o se

gUinte requerimento do Sr. re1Jresen
ts.nte Med.cirüs Neto : 

Requeremos a V Ex•. que, consul
tada a. Casa., mande mserir, nos ana15 
da Assembléia Nac:vnal Constituinte, 
um voto de profund:~ pe~ar. pelo f~t
~ecimento da Exm&. Sra. Da . Ida 
Lbllner de EisP-Ltbower progenitora do 
eminente cabo de &uerra. que há bem 
pOUCO nos honrou com a sua vts1t~. 
o General Owight E1senhower, vence
dor da 2.• Orande Guerra. Outrosslir1, 
sol1c1tamo.t; a V. Exa. que, em nome 
desta Assemb~ia. telegrafe ao Exce-
lentfsslmo Sr Oenrral Eisenhowcr, 
apresentando-lhe sentidas condoJên
ctas pela dôr, que ora pung~. fere e 
confrange o seu coraçA.o de filho . 

Sala das Sessões 12 de setembro 
de 1946. - P. Medeiros Neto . 

O SR. MEDEIROS NETO - Se
nhor Presidente; Srs . Representantf!s. 

Os jornais desta Capital noticiam, 
hoje. o falecimento da Sra. IdH. Lho
ner FJsenbower. mie do ilustre .. Ge~ 
n~ral da Vitória '' Owtght Etsenho
wer. ocorrido, ontem. na cidade Ab
lene, nn Estado de .llrkansas, na Un!Aa 
Norte Ame rica~. Podertamos remon
tar ao plnácUlú da hlstória e sentir, 
no esp!rlto e na liçA.J dos nosaos maio
res. como e!sa matrona ren~tia o 
exemplo de rnle dos Ora.cos e dos 
Macabens e desta brasileira. o. mie dos 
Fonsecaa. Com o seu sangue, regou as 
artérias dêsse U~tre cabo de guerra, 
que se aprc&entou. nCJ cenário tnterna
clonal. com as crede.~dais e an pr~rro
gativas de um efetivo condutor de 
ex~rcttos, Owight. Ei~nhowe:-. A bata
lha d.a liberdade. da J\Utlça, do "11re1to 
e da c1v111zaçAo conquistAda pela.s fOr
ças' alla4as. teve em Ida Lhoner, a 
prioridade do amor e do exemplo com 
que educou o seu ftlho . 

Cumpre-nos assinalar que a morte 
da mAé do Oenera.! Eiaenhower é wn 
lolpe que fere, nlo aó o 1eu coraçA.o 
de tUbo, mas tam~m o de tod~ aque
lea que se vinculAm e ae estr~ttam a 

êle pelos laçcs de a.m1zade e de com
preensAo hu.m.ana. 

Ontem, nesta Casa da Lei, êle era 
recebi do como o gr:wtde Oenera ~, que 
levara aos campos de batalha a vitó
ria, dêsse padrl.o de com.pteeru.âo 
humana, pelo qual tanto sonhou Ti
l'adentes, que é a llbercta.<le, fator de 
emanctpaçA.o de povos, de auto de
termtnaçAo de nações e de garantia 
de vida e de paz para os homens. 

Sr. Presidente, meu requer.lJnento 
está. cor~cebldo no t>entldo de que e. 
Assembleta Nacional ConstU.utnte man .. 
de inserir. em seus Anais, um voto de 
profundo pezat petv tal~ctmento da 
mãe oo General Dwlght Elsenhower 
e. bem assim, que V Ex•. passe, em 
nome de nós todos, um telegrama a 
ésse cabo de guerra. pelo golpe que 
fere e punge seu coração de filho. 
(Muito bem. Mu!to t"lemJ. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senh~
res que aprovam o requerimento do 
Sr. Medeircs Neto, queiram levantar
se. <Pcusal . 

E.stá apro~ado. 
O S'R.. DARIO CARDOSO ( •) -

(Pela ordem> - Sr. ?residente, Peâi 
a palavra para trazer ao conheci
mento de V. Ex.• e da. Casa que eu 
e & . Exs .• os Srs. Senador Luis Cu
los Presws e Deputados Domingos Ve
lasco, Ezequiel Mendes e Ahústo Al
ves, desincumbimo-nos da honrosa 
tarefa, Que nos !ol com.etld·a., de re
pr~utar esta Assembléia. nà in&t.a· 
!ação do CongTesso Sindical Brasilei!a, 
a qual teve lU{(ar, ontem, no Teatro 
Munidpnl. 

Era o q~ Unha n comunicar à. 
Casa e a V. Ex.• 

O SR. BARRETO PINTO (•) -
(Pela ordem> - Sr. Prt:sident.e, de 
s. Ex.•, <> Sr . ~neral Mascarenhas 
de Morais, recebi a seguinte carta: 

.. Rio 10 - ~t . - 11M.6 - Ao 
preza-do patrielo e nobre DepUtado 
Dr . Barreto Pinto, agra~o. com 
as minhas cordlal.s saudaç6e6, e. 
lnidatlva. espóntAnea. e sincera. 
com que solicitou e. M&embl~la. 
Constituinte as Homenagens es
pec1ais que me foram tributadas, 
un~n1memente, em con..-mgra.çAo 
aos fe1t08 glor1os()6 dos n0680S ex
pec:Ucianárfos. 

Do patrlclo, amtao e admirador 
grato - General Masca.r~nhas ele 
Morais". 

< •) N!o !oi revi& to pelo omdor. 
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Acompanha a ce.rta. de S. Ex.:t. A Or
dem do Dia dA passagem de comando, 
ontem lida e constante de n0350S 
Anais. 

Sr. Pre.stdenY., os têmlO& da cartA 
desta grande figura, a. quern justa
mente cant~o.s o únlco título exis
tente na. Repúbllc.a de Mere<:hal do 
Exército, por encont.ro.r ns. pessoa de 
8. Ex.• urr. dos maiore~ vultos de nos
sa pAtrla, r~present.am uma homena
gem à. A~bléia Constituinte e nA.o 
a mtm. Eis a razão t:~orque e. 11. <Mut
to bem; muito btm) . 

O SR. M.AUFdClO GR.A:BOIS <•) 
- Sr. Presidente, é do conhecimento 
da Cass o decreto do Excelenttestmo 
Senhor Presidente da República., pr()i
b1ndo 6. exportação de 1l'l'tlgos de pri-

. me1ra n~cessiJade. Consta, no entan
to, que tal provtdênc1a está sendo 
burlada, pois as exportações cont1-
~ua.m. a pretexto de qu~ são desti-

. nados à tJNRRA. 
Nesse sentido encaminho a V. Ex.a 

um requcrt.rr.entv de lnformaçées. 
<Muito bem) . 

Jl!lQtm\D4E:lf'ro 'N.0 ~'• J)J! 1946 
Requer ao Poder Executivo tn

ft;lrmaç6es relativas às compras 
de mercadorUl..s adquiridas pela 
UNRRA. 

OOnsiderandc as numerosas compras 
e exportações efE:tuada5 no Bras~l 
pela UNRRA. ~e gêneto<; ehmentic1os 
e outros produtos esse~ctlis pari\ ftns 
de S()OOrfO e reab1litaçàú dit!'i porula
çôes européla.s e asllíticas vttfm'ldf'.S 
pela guerra de agressâ0 naz1-n.1po
f a.sci.sta. ; 

Considerando que t~us exportações 
são, em determlna.dos cnsol:l. constiui
da.& por produU)s de saida j)ro1bi~ 
para o exter1o.t- pelos caP2ts normais 
de comércio; 

Considerando, finalment~. a ntoces
sldade de se aoompanhar o movimento 
das remessas de produtl.:~ essenciais 
para os mercados exteruog d!stinguin
do os adquiridos pela. ~""U.A d<>s ex
porta.doa pelo comércio regular. a 
fim de melhor 11.vallar-se o efeito pd.
tk:o das sucesstyas pro1b1c;6es d~ ex
pOrtaçl.o decretnâas pelo Oovêrno bra
sileiro .nos dltlmos anos; 

RequereD1<ls se digne a. Mesa da As
sembléia Constituinte aollcttar ao 
~:xm.o Sr. !4ln1.stro da l"Ut-nda 1D1or
~es sObre as compras da UNRR;A 
no BrasU particu\arlzandc os seautn
tea ponto11: 

( • > Nt.o foi rev1sto pe~o orador. 

cs> Natureza das compras, volume 
e V&lor das mercadorias adquirldas 
peld. ONR&A; 

b.) Relaçio dos embarques, por me
ses, e portos de sa.ida para cada mer
cad_oria. em especial: 

c> Programa de compras a realizar 
pormenorlzn ndo a natureza das mer
eadol·taa nele com;lreendidas e o vo
lume de cada ..tma delas; 

tJ) Se o Ministério da Pazenda fis
callza os embarquts e distr1bu1çâo nos 
portos de destino, das mercadorias 
consignadas à. UNRRA. de modo a. 
eVitar sejam embarcadas em nome 
dessa. organização, mercadorias cuja 
exportação está proibida no BrasU. 

Sala das Sessões, ern 10 de setembro 
de 1946. - Luiz Ca.1'los Prestes. - Car
lo.s Marighella. - Mauricio Gra.bof~ . 
- Jorge Amado. - Catres de Brito. -
0S1)Clt'..o Pacheco . - A bilto Fernandes. 
- Gregório Bezerra. -- Clczudino Sil
va. - Alcide8 Sabença. - AleMo 
Coutinho. - Agost.ín ho de Olt-oefra. 
- J03e Cmp!m. - Jodo Am.czzo1t4e. 
- Batista Neto. 

O SR. DO!\.fiNGOS VELASCO -
Sr. Pres1dent.e. volto a pedir a atAm
cão da Assembléia para o caso do 
nosso gado retido na nha. dos Sa-
crl!!cios . Os jornais me.lêcnnos pu~ 
bllcam dle\:laração da Confedera.
ctón Nae1:mal Gana.dera. do Mé
xJco. dizendo. mais ou menos. ~ 
mesma coisa que consta de nota. tam
bém la.rgam·~nte divulgada.. fornecida 
pela St;ereta.r~a de Agricultura da
quela Ns.çáo. 

Nesses documentos, a!lrma~se que 
a quarentena de quinze dias. exf;d
<.:a pt:lo Govêrno dos F..stados Unidos 
para o gado provenilente do México 
é devida à ex1sténcia de 320 touros 
zebús na Ilha dos Sacrl!lclos. 

A mesma nota htforma aue nã:l era 
possfvel ao Oovêrno mexicano con
sentir num grande prcJutzo para 11. 
sua pecuária.. motivado pela qual'tm
tena ~mposta pelo Govêrno amP.rica.
no. apenas pare. satisfazer a ·interês
ses de exportadores brasileiros. 

A nota que acabo de resumir. en
tretanto. não exprime a verda.~b e 
pedtrla aos Srs. repre:senta.ntes dn 
1m'J'n'ensa, .~obretudo das ag~ndu te· 
Leg-(ttieas eatra.niei1:as. opusessem for ... 
mal d,!smentido t. lnformaçlo da Se
cretar1a de Agricultura do W%icô. 

A verdade é que o& exportador_., 
b:-asUe~ros !oram procurados pel&a ~u~ 
tor1daclea mexicanas. no Brasll. a fbn 
de que inlctusem a l'!tne.,aa c:lt! re
produtorea zebúl !)ara o seu pais. Na-
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se sentido. há. no Ministério da Agri
cultura, ofido do Cônsul Geral d:; 
Méx1co no Rio de Janeiro. declaran · 
do que &eu Govêrno veria. com o 
ma~or interêsse. a exoort!l.có.o de re
produtores zebús para. ali. Assim. nos
sos 'exoortactores leva.:am seu gado ao 
México. com plena autorização dos ele
mentos governam·mtaL<; me.~icanos . 
Se. posteriormente. o meamo Secretá
rio da. Agricultura declarou que sua 
!irma. constante do oticio, !ôra falst
ficad.a. os exportadores brasUciros não 
têm culpa di~to. 

Se assim a.contt..>co:. Ilf"m o Oovê:rno 
nem os exportadores bras1le:ros po
d~rão aceitar como boas as informA
ções Que as autoridll.des comulb.res. 
ora no BrasH. venham a prestar. 
Amanhã. teremos o direlto d~ remer 
que o Secretário cta Agricultura do 
México declare Que êsses cônsules, 
principalmente o Cônsul Geral no Rle 
de Janeiro. são !al.s1!1cador~ de t1r
:r.aas. 
. Nesta base não é PDS.'ilrel tazer po~ 
Utica !ntcrnaa..c1onal. 

Mas, ainda que isto fOsse verdade 
- e não é - nada justi!Jcaria esti
v~ssem os exoorta.dor-cs brasileiros no 
Mé.."Cico sofrendo a cam~an..~a que ora 
lhes é !eita . Não é exato que o Oo
vêrno norte·&.m-er1c3.no haja fechado 
suas !ront~iras à. exportação do gado 
mex!cano en1 virtude da cheg&da ali 
daquele8 320 reprodutores. Seria ab
surdo medida dêsse alcance. pr!melro 
- porque o gado se encontra no aua
rentenário h~ quatro meses: e . ~e
gunco. porque as auto:idad~ ameri
canas }á informaram ao IinmaTati 
que não se opõem rie maneiTa algu
ma a.o desembarQue do.Qut>le lote e. 
bem assim. que a quanntent\ !mposw. 
ao gado mexicano decorreu da des{!o
berta no Estado de Il.!inoLs de anima 1 
portador de alt.osa. Feito o inquéri
to. verificou-se Que t~ha sido Im
portado do México muito s.ntes d r1. 
chegada ali dos nos:>os reprodutores . 
O Govêmo m-~xicano . por intermédio 
do Secretário da Agrkultura. é pro
fundamente injusto. quando, pa.ra 
de!esa de sua pe<:uária. pre.tudica 0!5 
1nterêases dos exportadores brasllci
ros. tratanda-os como se fos~em av·~n
ture1ros. que saissem daqui oar~ !n
vs.:Ur aquele pais. qu9.ndo. ao contrá
rio, DQ.IiSOS reprodutores !ornm pnra 
lá depois de obUdas garantias da;; 
autrldades mext.canas. 

Tenho esp?ranca. de que o Sr. Se
nador Vilas-Lobos. atual embl:\ixador 
m:!Xicano do Dra.sll. conhecendo bem 
a QueatAo e tendo demonstrado gran-

de Interesse pelos nossos !XfJOrtl~do
rts. contcstari as noticias J'alsas tor
:lt::<:idas pela Sx:retaria ct: Agrlcu,
tura do Méx~co . 
~ra o desmentld~ Sr. Prestdc:n

te. Ql!e queria fazer desta trlbuna, pe
dincto às Agt!ncia::; TeLegráficas lnter
nn.~ionais que o tra.nt~nutam para !ôda 
a América. <~fu.ito be-m .. I)almaJJ>. 

O SR. CAFC FILHO ( • > - Senhor 
Presidente, venho sendo acusado -
é verdade que por exploraçio polf~ 
ttca ou partldá.rla. - de ln1nugo do~ 
padres e de estar sempre nesta Casa 
em d.esacórdo com êles, como se I..Stv 
valesse para rn.aior ou menor prasti
gto eleitora.l . 

Tenho a oportunidade de, nést.e :no. 
mento, estar com o padre, dar ao pa
dre todo o l.tleu apoio, lamentando 
a.peru>s que o padre que recebe de.;U. 
tribuna o a.pla uso rio deputado, não 
sejb também depute.do, para toroUI.r 
comigo na defesa. dos 1nt..ere.3.>cs do 
povo. 

Quero reterlr-me ao pad!'e Arlin
do Vieira. 00. Companhi.a. de JP,:;;ll.S, 
Que, no "Correio d•a ManhA" . ~scre
veu wn art1go sóbre o o~rcMdo ne
gro. 

ltste artiso. Sr . Pres~dente, retrat.a 
muito bem a &itua.ção da eJQPlor~ã..o 
<lo .povo por aqueles que, no me.reatJo 
negro e à sua custa, exploram a misé
ria e a..s dd!lcul.diV.les da popul~ão 
brasileira. 

Escute V. E~ i o1 ., SI;. Presidente. ~ 
os nollres colegas ouçam tam·bém o 
que escrtv-eu ês.se sac-erdote 00. IgrejJ. 
Católica, a. re~peito da ação dos ex
J)lorP.dcres . 

. Faz di versos cGmen t.ário.$ ç conti
nua clizend0 o seguinte: 

"0 mal vai ainda mais long~ . 
A sêde do lucro Uf<:ito a vassala 
tudo. Pessoas de grande res?Qn
sabilldade C(;ntam casos verda
deiramente lamantávets e os qu~~ 
os ouvem dizem friamente: is..<•o 
não é nada, eu sel de colsn. pior! 

O agente do Be.nco do 'Brn::.ti 
de uma cida.dt: do int~1·ior Je São 
Paulo, honrado pal de f&m1lla e
dlgno de tM.a a :.. diante dt! :ma 
e-spósa e filhos menores me con
tou que um abastado fazendeiro 
do lugar, tAo sério e re~itA·;el 
que êle não hesitaria em notan
ta.r-Jlhe um milhA<> dé crll2eiro.5 
ue olhos !ccbados, e&ta,,.a prect· 
snn<!<> de umt\s tantas mil sn4..':lS 

t •· l !'rilo foi revisto pelo orndor. 
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de .:.ai para seu eooo. Todos t~ 
passos que deu para. êss-e tim ! :, ~ 
ram balda.ctos. 

D!rigiu~sc então no a~ente •1 ..:· 
Banco que Wnha bons rcJ:J.çôes Jt<t 
ca~pltal. :E:ste deu-lhe uma ::::~..rta. 
de a.p;·esentaA?ão para uma. fir!l1a. 
d(! Sko Paulo. Para lú pal'te o li· 
lho do fazendeiro. Obtem tà<:ll· 
mente o sal no valor de 24 ll'l.i! 
cr·üzeiros. Pt:d€ ao fornecedor q:J!· 
u remeta imediat~mente p::~..ra .).é'•! 
destino ~ste t~mbra ao t-3/})az <\ 
necessidade de obter do órgã.o 
COll".!J)et~nte a autoriz::tçõ.o de li~
l'ar o produto. Para lá oorre o 
moço. Clrucamente exigem dêle 
rna.is 24 mtl cruzeiros. Telclona ao 
pai e êste o autoriza a deixar-se 
:roubar. porque o gt:do dotnte ja 
não podia esperar , por mais :('111-
po o preC'ioso produto. 

Nesta capital é um at.aca.dista, 
homem bastante conhecido por .sua 
integrldaoe de c3râte.r, que me 
relata outro !ato semelhante. Um 
seu !regués d·o interior 1je São 
Paulo lhe ped.e por telegrama que 
efetue o pagamento de uma p;\r
tida de sa.l da qunl ttnh.a urgen· 
t-e n~ssida.de. O sal impor•.ava 
em 55 mil cruzeiros. Lá. vai o bo.n 
do homem, !eliz c!.c poder presta; 
um favor a um grande freguês. 
Os que deViam liberar a merca· 
dona. cxigtm ~le Qtw assjne um 
recibo de 55 mil crtr;.eiros e lhes 
<lê nada menos que 1'20 mil'' . 

O Sr. Plinic Ban·eto - V. Ex a. ~~tfi 
lendo 4Jrtlg:o do Padre Arlindo Viein.? 

O SR. CAFÉ FILHO - 'Pa.dre Ar
lindo Vieiru. da Comrxmhla de Jesu~. 

O Sr. PUr..io Barreto -·· T:1u1llém o 
l1 e fiquei profundamr.ntc tmp::e:.isio~ 
nado n&.o só pelas a .cusaçt1es que fa ;: 
como por partirem de quem par~m . 
Trata.sc de sacerdote llgndo à Com
panhia. de Jesus e que c:ert:.lrne'1U> não 
diria essas cousas leviflnamente. sem 
pleno conhecimento de ca us:l . Tudo 
isso sugere se mande a br!r inqut'rito 
.sóbre ésses fatos, QUe tanto cre))Õ~n 
contra a honestidade dos nossos ftu1-
doná.rio..c; . 

O SR. C .. ~ PILHO- Muitü obl'i
gs.do a V. Ex. a. 

5r. Presidente, o tempo de C)U\.~ ci ~~ 
ponho não !ne permite mstm·es (• cn 
siclerações. o crítico de envergadura. 
ana.usando s. situação já de deboch(', 
de 11-:respo-nso.biltdnde, de d~respeHo 
ao povo e aos órgA.os de autoridadt' . 
desc.s ao nivel do desespêro. 

Quandü à•muncio da t..ribuna que .se 
e-stie comet.en<lo atos c\essa naturczn , 
sou t ido c:úmo dt::nagôgo. 

Sr. Pre~id~n t.c , n~l'.ta ho.ra. estou em 
bo.:t c-<>mpanhh: ct~ma~ôgo talv-ez sej;), 
t.ambém nesl,(o lllOffi(:nto o Pa.dre AI
l indo V!e~m . c'n C t'. rnt>·.1Uh1a de Jesus . 

f Muíto bem . muito' bem. Palm.a,s). . 
O SR.. rn:r-·: rnQUE NOVAIS -

r Le o scur•.iate. discurs<1 ·, : Sr. Pri!Si
àente. devera U'r OC~l~ :~ llo esta tr1buna 
há tri:s dia.:; . Agli:Údava, po!'E:m, ·~ 
votação de um:t emend~ relativa &ri 
me5mo assilntú. <.lrJ qual ém breve me 
0\~upa.rei Ji~ra um~ indispcn~áv·el <>»
pUcação do l.·mwnt.itvt'l incidente polí
t!co, ocorrido em Vitória. ~o se por
fiar, df. mrmcira nada cavalheiresc~. 
apontar-me como traidor à m1nh~ 
v~rra. Não pode o plenário, entre
tanto. pronundHr-se sóbte a referida 
cic promessa a nós feita, e eu apro
veito a oorotunidade pare. revelar, 
mui respeitosamente, a Vossa Exce
lência. cujas sábias de-cisões acaLa.
mos ela mesma forma, a decepção c 
a mágoa do povo do Espírito San~o 
e de seus representantes, em unanl
midaàc nesta Casa, pela resolução 
dt: V . ' Ex.a, privando a. ~sembléja 
d r: se: mani!esttl.r ~õbre ass\mto de 
tol relevã.ncla, interessando à soh;
ção de la-mE>ntá.vcl dissídio de fron~ 
telr3.S. r.o qu3.1, h~ anos, estão empe
nhados os doi~ F .. 'sta.dos. aqui repre
s~ntadoe por V. l'~x."' e por nós. . 

Verá V . .Ex.u, Dportuns.mente, se ja 
não for de seu conhecimento. haver 
sido semp!'e o nosso des~jo ofere~H 
com ~ manif~staçãv desta ~ssemblel:t , 
base l~gal a um acõrdo .eqUânime en
tre montanh~S{·s ~ capichabns, pe...rn o 
que cont.á.vamoc com a ztm<patia do 
plenárlo ao ai)oiar uma das me-r,or~s 
unidades fed.eradns. ora deten~e~l~O 
u.ma valiosa parcela do seu ten"l~lO 
em tece da pr~tc:nsio de um seu. 1!'
mão. cujft. superfície lhe é dez vezes 
mD.lar . • 

Se, s.r. Prc~; lt.l~nte, a. dec1sao de 
V. Ex.'~ t .:-xrlicável. e a\..C certo pOJ?U> 
louvável mesmo, ~m se t.rol.Wndo de m
terêsse dn terra. que com tant.o brtlho 
sempre represt:ntou, de estranha~· . 
~ntretanto. é a do Presidente da 0131S 
~dta. corporação política do pais, e, 
:tlnda, n do JU!~~. que V .. Ex.". ~m
prc se ufanou de !-:~1· , nes·a nCto o u1t1mo 
r~~urso de d~fesa ; t um dirc>ito sagrado, 
qual n.quêle p.elo 'lUal nos bat-emos, 
s-em, contudo, desejnr ferir os das po
pulações tninei r as -- pm- lnjusti!icá
vel descuiáo das nu t.orldades superio~ 
rt-s da naç~o. desa!)erce.bldas dOõ gr~
yes disturbics conseqUcn: :!S de tão 
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longa demo"ra em res()lver a questão
da popu.J.ações mineir-as. re-pito, - in
filtradas na zona litigiosa, entre os 
dois estados. feraz e antes desabitada 
e até, em ((rande parte, desconhecida, 
a.U se fixando e criando direitos in
contestáveis. 

O Sr. José Alkmim - A Assembléia 
não privou o Estado do E3pírito San
to nem o de Minas Gerais de pro
curarem soluçAo para o caS<> de 11-
ntltes; mutto av contrário: aprGvando 
o projeto de Ato Q{)ns~!tuclonal da~ 
disposições transitórias, estabeleeet.A a 
'forma e até o prazo pua solução do 
Utig!o. Deixando ue conhec.:r ca 
emenda a que V Ex.• se referiu, en
tregou aos dois Estado~ e ao Senado 
Federal, sem prejufzo ds ~mpetênrJa 
do Supremo Tribunal Peciera.l, A apr~
eiaçAo do c&.So, para ctirimir, de vez, o 
Ut1g1o. Era o esclarecimento que que
ria prestar, nesta c,portunida:ie. 

O SR. HENRIQUE ~OVAIS -
Agradeço o esclarecimento. V. :ex.u 
conh~e o meu \)Onto de vi:ita. e o meu 
propósito. Quer~mos. apenas. o acõr
do, em bases legais. 

O Sr. José Alkmim - V. Ex.• la
mentou que a Assembléia não se pro
nunciasse sôbre a emenda oferecida 
pelos nobres rt:presentaotes, Deputado 

-- .Eurieú Sales, Senador AUUo Vtva
qua e outro.s llustre parlamentares 
do Esp1rlto S~"'lto: lamentou ainda 
que a Assembléia não dirimisse unta 
questão de que não está no pltmo co
nhecll:nen t:>. 

O Sr. Atilío Vivaqu.a -- Já não ex~s
te ma\s Questão. em race do laudo 
do SP.rviço Geográfico do Exérdto, GUC 
consUtui dedsão in·~orrivel . 

O Sr. Gabriel Passos - Sentença 
trrecorrivel é a do Tribunal arbitral. 

O Sr. Jo'Jé Allcmim -- Permita-me 
V. Ex. a mais uma palavra. O lS\ udo 
dv serviço Geográfico do Exérciro nfio 
p<ide invalidar .:;entença arbitral que 
transitou em julgll.do e cont·ra a qus.l 
o Conselheiro Rui Barbosa, como ad
voga·do do Estado do Espírito Santo. 
prop6s ação resc1sória no Supremo 
Tribunal Federal. Era decisão que se 
pretendia 1nvalidn com o laudo do 

. Serviço Geográ!lcú do Exército, que, 
por xnats que l\Ol;; mereçn, e nos me
rece muito, 11ão pode ter eficácia con
tra sentença do Tribunal Arbitral 
const!tuido dos eminentes brasileiros 
Canuto Saraiva, ..,1·udente de Morais 
Filho, Pires e AlbuqucrQUP e Justo 
M-endes de MQrals. 

O SR. HENRIQUE NOVAIS ~ 
Não é êste o m<>mento de voltarmos 
a discutir n. quest~o de Hm1t€s. Ap~-

nas quero 1azer n:r à C::t~a que, com 
a aprovaçõ.o do :audo do !3en•iço Geo
grá.fi~o do F.>.:~rcit.o, se chegaria mais 
rà.pidamen te à. so: uc;ào . 

O Sr. José lllkmirn -- Em d-etri
mento de direitos assegurados por 
sentença que transitou em julgado. 

O SR.. HENRIQUE NOVAIS -
A aprovação do laudo não signlffcaria 
que nós, espirito-santenses, reclamás
seml)s t&!a a área. Pelo menos eu 
nli.<> o faria. 

O Sr. Jo~é Alkmin - Data venia, o 
Eshdo de Minas Gerais ficaria preju
dicado em seus direitos . 

O Sr . .Asdrubal S'J4res - ~ preciso 
desfazer ?. contusão ào laudo arbitral 
em relação aos limites no norte do Rio 
Dcce. O !audo decidiu n questão de 
limites do Rio Doce para o sul~ ao 
norte dêsse rio, àeterm!nou que os 11~ 
mites passariam peh Seua dos Ai
morés. Tudo ectá em pretender Ml
r.as Gerais que a Serra dos Aimorés 
seja eompo::ta de pequenos morros, 
distanciados centenns de quilômetros 
uns dos outrc.'l. 

O Sr. Jo.<Jé Alkmin - E• que essa 
série de pequenos morros tem o no
me <ie Serra dos Aimoré~. e está men
cionada no laudo co:no sendo as pon
tas de cumiadas em cuja interseção s~ 
estabelP.eeriam llnh~s re:as para fixar 
os limites entre Minas Gerais e E.spí
rltc Sant<l. 

O SR. PRESIDENTE <F,;.;-endJJ soar 
os tfmpanos) --Atenção. Vcssas Exce
lências estão tomando o tempo dA> 
orador, o qual é restrito. 

O SR.. HENRIQUE DE NOVAIS -
(lendo> Passo agora ao incidente po
Wico e que arites me refui. 

O atual detentor da Int~rventoria. 
espirito-santensc, apoderando-se de 
um trabali.lo meu sóbre os Umites en
tre nosso Estado e o de Minnê Oe
rat.s. do qual houve um r"'sumo telt>
srá.fico dtturoado numa clfra de e l
ta 1mportAndf,, leu-c nn solenidade 
da inauguração de um er!ifkio públi
co, t~cndo em tôrno dêle considera
çõcs tendenciosas. 

.A8 rlotii;ias transbordaram natu
ralmente para a imprensa desta capl
tal, na. qu~l s .s. fez publi.car tell'
gramB!s que passou ao E~m0. Sr. Pre
sidente da República e u mim, sem 
contul::lo adlc1onar, como era da ~tl
ca mats elementar. a re-spcsta ~scl~
recedora que lhe dei tão pron•o che
gou-me às mios o seu d~sp3cho. 
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nz mais ainda, mandando irra· 
dlar de cinco t:m cinco minutos, pe
la transmissora de igual espéda. sô· 
bre o mesmo tema. 

Leio em seguida cs teLeg:·umas q·"e 
enderecei a S . S. esclarecendo minha 
atuação no ca:?o e protestando cl)nr.rs 
a publicação de trabalho, meu, da qual 
só a mim cabe julgar a conveniência. 
e ~portunlda.de. Ei-los : 

"Clente vosso Western respon
do informando não me apresenw 
te1 autorizado para formular 
~opostas que não fiZ PT apenas 
mostrei alguns a.migoo mineiros 
meu estudo do qual Vossa Ex
celência tem c'onheclmento P'f 
tem conterêoc:Ja Senhor P!'esi~ 

dente República, M!.mstro Carlos 
Luz presença companheiros ban
cada 13 de julho reclamamos 
aprova.:;lo laudo convidunr.lo-me 
Ministro debater que~tão :-;ent1do 
traçado Unha pro\'1s6r1a PT pro
curanco sua :EJroe~ncia verlfl
quel lmpossfb1Udade acetta~ão 
alvitre estudando então solu~ào 
tão -malsinada. PT lamento meus 
intuitos tenh.c.m sldo tão mRl 
interpr<!tadcs depois tantos ar.o., 
esMrço continuo desinteressado 
progresso minha t'!rra P'"f". 

Isto no dia lO do corrente , Há mais 
o seguinte: 

1'Jornals dê.o larga publicidade 
telegramas relativo$ camy>9nha 
descrédito contra mlrn movidn Vos
sa Exc~lência prete~to dcrender 
1nterêsse3 Espírito Santo PT fal~ 
tou entre êles resposta enViei des
de ante-ontem Vossa Excelên
cia esdarecendo assunto PT pro
testo igualmente i.nicta.Uvl Vos.sa. 
Excelência pubHcar meu trabalho 
s6bre limites a m1m cabE>nrlo fa
zê-lo cãmo quando entender para 
que estou tomanào ne-ce~sá.ria~ pro
vidêncins 'PT''. 

O Sr . José .A..lkmfn - Nn única. 
oportunids.de em que convers~mc s sô~ 
bre o assunto, V. Excla. plelreou a 
valldo.de õo laudo do SL'rviço Oeogré.~ 
fico do Exército. como ponto de \}~r
tida para Ç,Uf.llquer Pntennimento cem 
o Estado de Minas . Nisto V. Exc!n. me 
pareceu até lrreduth•el. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS -
Agradeço o apgrte de V . Excta. 

O Sr. Asdrubal Soarr,s- Quero c tJe
nas assinalar que a a.Utué!e do 5cnhcr 

Interventor tem sido a da m!\1~ amj:lia 
defesa dos interésses estaduais em .-e
lação ao caso de Minas. Todos sàmvs 
testemunhas da atividacit: de S Ex
Cé!ênda neste sentido e não pcàcria
mos ignorar ativldades que le-va::sem 
a questão a. caminho dive::-so daque
le indicado pelo laudo do ServlN Geo
gráfico do Exército. 

f 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS
t:sse, o P<.mt..o de viste. de V. ~.<ce
lência; o meu é dl!eren te . Ju!~a es
tar defendendo o interósse do Esp1ri
to Santo melhor Que o Sr . Interven
tor Federal, })()'~" 11 ue S. Ex<:la. não 
conhece a questão. 

O Sr. A~rubal Soares - O Senbor 
Interventor está inteiramente int.e
gra.do na Mda do Estado e !oi. até, 
um dos elementos que tiveram o apoio 
de V. Exc1a . para a lnterventorla no 
Estado. 

O SR. HENRIQUE DE NOV.r\IS
Ao penetrar no Parlamento Nacional, 
Br. Presidente, trouxe o firme propó
~ilto de nã.o levantar aqui questões pes-. 
.soais que tanto e:nx:ovalh~ram as an
tigas Repúb!Scas ~. infelizmente. ame
açam a nova ordem polftlca orl\ p<.:r 
nós em estruturação. Razão pela qual 
não <.lesço a malores ccnnentál'ios. De
sejo sómente esclarer, e para isto 
invoco o testemunho dos re-presentan
tes mineiros com os quais tenho con
versado sóbre assunto de comum in .. 
terêsse de nossos Estados, l\e não fo
ram apenas trocas prellmi nare3 d~ 
idéias o que a respeito tratamos. 

Em relsção ao Exmo. Sr. Ministro 
. Carlos Luz, referido num dos 1neus 
despachos tra.n:.critos. inrormo o se
guinte: encontrando~me com Sua Ex
celência, em companhia de mai.s qua
tro representantes capicha.bas. no Ga
binete do Exmo. Sr. Presidente da Rew 
pública, ~ vindo à baila a questão de 
limites. sugeriu S. Excia. o traçado 
de uma llndeira provisória e convi
dou-me ~- estudá-la consigo. Pt·ocurei
o para. êste fim. paucos din.s depois, e 
o.pós uma rápida tr~a de idéias a 
respeito. ende-reçou-me S. ExcJa. ao 
ilustre consultor jurid!co do seu Mi
nisttirto. Doutor Carlos Medeiros, para 
ques êste me !aculta.sse o conheci~ 
menta da linha em cogitação. 

Esta simples narrativa mostra a es
tultlcla do Sr. Interventor arrogan~ 
do...sc c direito de ser consultado no 
cnso: S.S. é uma autor1dude provisó
ria, sem mandato eleitoral, portanto 
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sem as qualidades precípuas pn.m de
cidir sôbrc q ucsLóeR de limites . 
kont~eu que não xr.e satlf<:t a. su

gestê.o provi:;ória de que m e deu co
nhecimento o Doutor Carlos Medei
ros, . parecendo-me Jna~citável tanto 
pelo seu traçado cumo sobretudo por 
ser provisór! a . 

Entrei cn~áo. a estudar a fundo o 
problema, result&.ndo o trabalho 1-'or 
m1.m oreanlzado, cfere~ido a ex.ame 
de meus colegas de re!)rcsentação c 
sem meu conhecimento trl.nsm!tldo em 
resumo telegráfico, com lamentável 
troca. de números, ao conhecimento 
do S!' . Interventor . 

Velho espírito santense, descender.te 
de tradicional estirpe mineira, como 
tanta gente o é, na minha terra, vi 
sempre com tristeza estas questões de 
divisas e estava pondo tóda a minha 
apoucada capacidade técnica e de per
suasã.o para lhes encontrn.r St:'lluções. 

Quando da conferência antes refe
rida,. com o Exmo. Sr. Presidente da 
RepúbJica, apresentamos a S. Excin.. o 
seguinte pedid:l: 

u Limites &pirita Santo-Minas . 
Rogamos tt- S . Ex. a a;>rovação do 
La.udc do Senlço Geográ!ko do 
Exér<:Ilo, não somente para pres· 
tJ.gtar essa Repartição Federal. 
pelo excelente desempenho dado 
a uma de sua.s mtssões constitu
cionais, como para satisfazer ao 
povo do Espírito Santo, que so
frerá tremenda decepçt'.o se nê.o 
fôr atendida essa sua a.sp1re.ç.ão, 
sem embargo da possibllictade de 
entrarem em acordo os dois "".sLa· 
dos litigantes, no sentido de se 
traçar uma linha divisória. aten
dendo às convezliêncta.s adminis
trativas c comerciais ctas popula
.;:ões da zona contestada . 

A aprova.c;?..o do Laudo em ap·~ê-
ço .. ... 

O Sr. José Alkmim - Com isso é 
que não podemos concordar. 

O SR. HENR!QUE DE NOVAIS-
11 

••• terá o efeito de oferecer base 
legal para uma solução conc11iató
ria. 

Ocorre recordar o que se passou 
·Quando ele quest:3o nná.1og.'\ entre 
São Paulo e !/.tinas. cujo laudo, 
aceito por ~mbas a.s partes. serviu 
entretanto, após a aprovação para 
o acórdo amigável entre as duas 
grandes unlda.des da Federação. 

No sentido de se procedt~r à de
marcação da. linha d ivisória cons
tante do hludo do Serviço Geográ
fico do Exército, !ormuiou a ban
cada cap!chaba da Assem h~ ~ia. 
Constituinte, a emenda anexa, 
honra<la com a a.::sinatura de 116 
representa r:. tes. 

PNferlriamo.s, porém, que fOsse · 
der.idiciC> o assunto antes, da pro
mutga~ão da Constituição, à luz 
ainda da carta de 1937, - não só 
a fim de pôr têrmo, mais rApida
mente, à situação de inqutetude 
~larmante, na zona contestada. 
como para r.ã() figurar , na futura 
ca!'ta magna. ~ma dúvida Undeira 
interna, num vasto território como 
o brasileiro, ainda tão fr-acamente 
povoado" . 

Mas, foram baldados nossos eSfor
ços. e destarte nos empenhamos a 
i'un1o pela. nossa emen.ua. que não co
lide absolutamente com o art. 6.0 e 
seus parágrafos, antes a completan
do. De !e.to, na redação 1n1clal daq1 e
la e:henda.. devida à inteltgênci&. do 
!lwtre senador Atilio Viváqua, havia 
um parágra.!o permitindo o e.cõrdo 
entre os Estados. parágrafo êste que 
resolvt!mos detxar à. iniclattva dos 
mineiros ou de outro representante 
alheio aos nossos Estados. 

O SR. PRESIIJEN~ - PE-ÇO ao 
nobre orador restrinja suas conside
rações, pols o tempo de S. Excta. está 
esgotado e há outro o:-ador inscrito. 

O Sr . Enzani Sátiro -- Lembraria 
ao 11\Btre o1·ador -.~ue faltam apenas 
cinco minutos para o término da hora. 
do cxpeàiente e estou inscrito para. 
tratar de assunto importante. Pcdirla. 
portanto. a S . Ex . a fineza de me 
concede: é ::;ses poucos rnin utos . 

O SR. HENRIQUE DE NOV 1\IS -
Sr . Pret.idc~te. mais a lgumas palavras 
e r.onclutrel . 

<continua1: i o a leitura) '' Portanto, 
Sr. Prcsiden~e . não esmorecemos nun
ca nos nos~os propósitos concillató
rios, tão mal comp' l mdidos e tn
terpre.tado~ num fal.::.u objeto que 
não de6ejo classl!icar. 

Já. agoro.. não mais posso conservar 
o nleu trabalho no ambiente de dts
crlção em QlllC êle vlnha transitando. 
pelo que rogo a V. Exc1a . mandar pu
blicà.-lo nos a.nats desta t;asa para que 
sObre êle · e dos meus esforçoe se for
me o juizo de meus pares, que tanto 
prezo. 
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Peço, outrossim, a V. Excla., junto 
com êste trabalho, mandar tnsel'ir nos 
anais cia Assembléia a a'J)recla.çã.o pur 
m1zn feita sõbre uma colaboração r~
lativa ao mesmo assunto, do llu.s~rc 
Dr. Beneáito QtllntJno, néles inscJ'iu .. 
a pedido de vários condignos r~prt~
sent&.ntes mineiros". (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O oraf!.or é cum · 
primentado) . 

O SR. PRESIDENTE - V... Exce
lência será at-endido. Ten1 ? palavra 
o Sr. Representante Ernani SA~iro. 

O SR. ERN~"n SATIRO I") -
Sr. Presidente, a fim de poupar o 
tempo, que já é pouco, limitarei mi
nhas considerações. 

Quero pedir a atenção c!.i. Assem
bléia Constituinte pa:;:"a a .sit.uação 
a.flltlva e-m que Sê encontram os 
pecua.ristas na.cio~.a!s , resultant-e de 
·!ator-es diverso:; e que n·ão cabe no 
momento analisar. 

Foi org·anizada nesta Casa. uma Co
missão de de!esa e ampe.ro dos pecua
ristas que, re~n}dw S()b a. presidência 
c1o S:r. General ... Flore-s da Cunha. to
mou come p:imeira p:ovidéncin . por~ 
que nAo htt-via rrunuto a perder. con
se.guilr do Ex mo. Sr . ~i.dent.e da 
República nHlraWrla que, enquanto se 
estc.àa.va melhor o problNna, Viesse 
atenuar a ~nor.a :;1tu.ação em que se 
encontram cs pecuaristas nacior:ais. 

Com alegria. pa.ra os prtme1ros in
teressados no ma.gr:o prob1em5.. o 
Chefe do Executivo oa!xC\U decre-to em 
que tral,sformou a mo:-:>.tórla t-m rea
jus~nto. E' Ji.ricil desc1·ev~r o a..l
"{oroço, as e~t.re-pitcsas mar..ifestações 
de entus!a.sm<> com que tM.a..s as clas
.Se6 pecuaristas do Brasil rooe-bere..m 
êsse ato, sobretudo o júbilo e a sin
ceridade com que a Comissão de 1e
f.esa pecuária foi agrl'..decer ) ato ào 
Sr. Presidtnte da Rcpútlil.;a c. poste
ri<>nn.ente. a. intuver~-;ão decish•a do 
SI. Ministro ds. Faw1da. 

Com surprcza, porém, p3ra toctos 
nós. e s"b a pressão d~s b:mque!ros do 
Pais - cert.cJs, que estamos, de '=lUr 
S. Ex.0 o Sr. Pr~s!d~nte E~Hrico Du
t.ra riáo n~rcebeu hem du que se tl"a~ 
ta.va - foi ~!xado novo decreto ~m. 
que, prà.ticamente. se !!.nula a mrolda 
que vinhn. resolver a situação tremen
da. dos pecuaristas nacionais. 

Basta acentuar que, pelos têrmos a. 
que !ie'lu reduzido o ía.vor do Oovê1 -
no, somente aqueles que nAo possuam 
b~ns excedentes de 30~\ do total de 

(•) Não !oi revisto pê-lo oradoT. 

suas dividas poderão gozar do bene
ficio. Quet· dizer qut:, se o pecuari.ot~ 
dever cP-m mU cruzclro.s e possuir 
trint!l c um mil, não terá direito ao 
favor concedido pelo decreto oficial. 

Ora, Sr. Presidente. êsse dec:c:to 
não teve por finalidadt: amparar os in
~olven te.s, os falldos , o.q ueles qut: não 
~presentam possib111<.lades econômi
cas e financeiras parã se rcergut>r, 
mas precisamente os que ainda oft:
recessem concUçõ ... s tindtspensftveis 
para, com o !avo1· do Oovérno, alía
do à..c; própias fôrças, atingir ns fina~ 
Udadé;s ~clamadas ·pe»os inter{osses 
superiores da pecuária nacional. 

O Sr. Galeno Paranhos - Vossa. 
Excelência permite um a)larte? 

O SR. ERNANI SATIRO - Desd~ 
que seja curto, porque o tc:npo de que 
disponho é pouro. 

O Gateno Paranl:.os Qüero 
esclarecer ao nob~e Deputa.ao que o 
''Correio da. Manahã" publicou U:-!1 
telegrama do Sr. FidéUs Reis, con
gratulando~se em nome dos pecua
ristas e dos banqueiros com S. Ex.l\ 
-o Senhor P!esidtmte da República 
pelo ato qu~ concedeu rnoratóritL e 
último decreto que n modi!icação. 
Devo dizer a V. Ex.a que, quando ao 
primeiro ato, êle tem razão; mn.s 
quando ao segundo, contesto as pa
lavras do S'r. Fidélis Re1s, que não 

está. autorizado a !alar t.:rn nome cio:; 
pecuaristas para congratular-se. pe~&. 
publicação de um decreto que mut1-
Uzou a. lei da. moratória. Para de
monstrá-lo, passo a ler um l el~gra.ma 
que acabo de receber de Ul>ert.bf!, 
terra do ilustre banqueiro: 

4 "Con!irmumos nosso telegran~r.. 
lido Assembl~ia, pedindo não mo
dificar nenhuma hipótese essência 
decreto estabeleceu moratória c 
insistimos na maténa contLda 
no nos::;o memorial apresentado 
pelo Sr. Mário Franco e outros 
deler.:ados nossos. Não conhecemus 
modÍ!icações feitas no decreto ~.a 
moratória ~. por isso. niio podemos 
pronunciar-nos·. Ficn.1s autorl1.3do 
a pleitear as nledidas de nosso 
interêsse. tnnto na Assembléia 
C<lmo junto 9.0 go"Vérno. Julgamo~ 
injusta a situação pr\\'Uegiada do 
Banco do Brasil. Saudações J. S . 
Rodrigues da cunha, Presidente 
do. Sociedade Rural Triâ.ngu\o Mi
neiro". 

O SR. Efl.NANI SATIRO - Agra
deço o aparte de V. Excelência. 
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Sr. Presidente. r~ realidade, sómen
te os banqueiros e.stão aplaudindo o 
decreto do Sr. Pr~ldente da Repú
blica., por certo nio deflniCvo, porque 
a Comiss~o de Defesa da Pecuária 
n&o tem. dúvidas de que S. Ex.", efe
tivamente, deseja atender á situaçlo 
atlitlve. dos peeuarist~ naclonata. 

Mas, para não esquecer outros pon
t06 que merecem reparo, do último 
decreto do Oovêrno, ba.sta esclarecer 
que todos os avalistas, todos os fiado
res a. pedlãôs dos pecue.ristas, nlio 
go2am do favor oficial. Em tais t..on
dições, eomo sabemos que todos ês
s~ contratos. todos é.sst>..s empréstl
.:nos são teit06 medlante-s as mais 
serias garantias, é claro que o à2cre
to, -por êsse lado, também se torna 
il1exeq ui vel. 

Quem tem bom fiador, bom ava
lis~a., não vai desobrigá-lo. quando 
sua. desobrigação começa a partir do 
próPrio decreto que dp·veria favorecer 
os pecuaristas . 

• -\ Comissão de Defesa da Pecuirla
e talo autorizado pelo f>eu Presidente, 
G~neral Flores da Cunb.-'l. ... 
· O Sr. Wellinoton Bra?-Ldáo - Em 
nc.:ne de t.õda a Co~áo, inclusive 
do meu. 

O SR. ERNANI SATlRO - . .. e já 
a~ora no de tvda a Comissão, inclusi
ve no do próprio relator, Sr. Depu
tado Wellington Brandão - lamento. 
o equivoco em Qt!e incorreram o Se
nhor Pr-esidente da República e o 
5r. Mir'Jstro da. Fazenda e faz votos, 
já que não põe em dúvida o Qatrlo
tismo de SS. Excelências, para que o 
último decreto seja revogado. sob pena 
de se haver cometido crime contra a 
economia nacional. (Mui ro bem: mui-
to bem. Palm.as . ) • 

O SR. PRESIDENTE- ~tá. finda 
a nora do Expedl~nte. 

?assn-se à 

ORDEM DO D:rA 

Compareceram mais 193 Senhores 
P..é-;J:-esentantes: 

Partido Social D::mocrático 

Amazonas : 
Yaldemar Pedr0$a . 
Leopoldo Peres. 
?eretra do. Silva. 
Cosme Ferre-Ira . 

Pará: 

.Magalhães Barata . 
_"\lvaro Adolfo. 

Duatte de 0Uve1ra. 
Lameira Bíttencourt. 
Carloo Nogueira . 
Rocha Riabas . 

Maranhão . 
Clodomlr Cardoso. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luís Carvalho . 
José Neiva . 
Moru;o Matos. 

Piauí~ 

Rena.ul t Leite . 
Areia Leão . 
SJge!redo Pacheco. 

Ceará : 

Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa . 

Rio Grande do Norte. 
Georgino Avellno . . 
Dloclécio Duarte. 
Jasé Varela. 
Val!redo Gurgel. 
Mota Neto . 

Paraiba.: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Novais Filho . 
Etelvlno Lins . 
Agamerr.non M~alháes. 
Jarbas Maranhão 
Oscar Carneiro . 
Ullsses Lins . 
Barbosa. Lima.. 
Pessoa. Guerra . 

Alagoas: 
Teixeira. de Vasconcelos. 
José Maria. 
Antônio Marra. 
Afonso de Cal'valho. 

Bergtpe: 

Leite Neto . 

Bahia: 

Pinto Alelxo . 
La.uro de Freitas. 
Regis Pacheco. 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requ!Ao. 
EUnápla de Queirós • 
Aristides Milton. 



Espirlto Santo; 
Arí Viana. 
Carlos Lindemberg. 
EUrico Sales. 
Vieira de Resende . 
Alvaro Castelo . 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto . 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvtvter. 
Ps.ulo Fernandes . 
~úlio Moura. 
Heitor Collet. 
Brigido· T!r.Oco , 
MJguel Couto . 

JWnas Oerafs: 

Juscelinü Kubitschek. 
Roclrlgues Seabra. 
Pe<h'o Dutra. 
llliLS Fortes . 
J~ Henrique. 
cn.sttano Machado. 
Jo~ulm Ltbê.nto. 
Gustavo Capanema . 
Cehio Machnào. 
Lair Tostes. 
Al!redo Sá. 

São Paulo : 
Go!redü Teles. 
Antômo FeUctano. 
Jo:;é Armando . 
MaChado Coelho . 
Batista Pereira . 

Oolás: 
Pedro Ludovico. 
Dar1o Cardoso . 
Diógenes Magalhães. 
Galena Paranhos . 
Gullhenne Xavier . 

I'lliato Grosso ; 
Ponce de Arruda . 
Argemiro Fia lho. 
Martiniano Araújo . 

Paraná: 
Flávio GUimarães. 
Roberto Olasser . 
Munhoz de Melo. 
João Aguiar. 
Go:ni JúnJo1·. 

Santa Catarina: 

Orlando Bras H. 
Roberto Grossclllblohcr. 
R.ogérto Vieira . 
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Rio Grande do Sul: 
'Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert . 
Adroaldo Costa. 
Brochado da Rocha. 
Etót Rocha. 
Damaso Rocha. 
Daniel Paraco . 
• lo\.ntero Leiva.s. 
GllcP..rta Alqes. 
MércJo Tetx~ira . 
Pedro V ~rgara . 
Baíard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 
Epílogo Can1pos. 

Maranhão: 
Ala. rico Pacheco. 
Antenor Bogéia . 

Platú: 
1\!a.t)as Olfmpio. 
.António CorreJa . 
Coelho RodrigUes. 

Ceará: 
Plinlo Pompeu . 
.Fernandes Távora . 
?ar;)o Sarasate . 
GentU Barreira . 
Bem Carvalho. 
Egberto Rodrigues. 
José de Borba. 
~eão Sampaio . 
.Alencar Araripe . 
:Edgard de .Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
f'erreira de Sou>a . 
José Augusto. 

Paraíba: 
..Adalberto Ribeiro . 
'Vergntaud Wand~rley . 
João Agripino . 
João Ursulo. 
OSzna..r AqUi nO . 

~ernambuco: 
Lfina Cavalcânti. 
.Alde Swnpato. 
João Cleofas. 

Alagoas: 
Freitas cavalcànti . 
'Mário Goine~ . 
RUi Palmeira. 

Sergipe: 

Válter Franco. 
Leandro Maciel . 
Herlbalào 'Vieira. 



.Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Junt.ci Magalhães . 
Otávio Mangabeira. 
Mo.nuel Novais. 
Luis Viana . 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnor. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
AUomar Baleeiro. 
João :Mendes. 

F.spfrita Santo: 

Luis Cláudio. 

Oistrito Federal: 
Hamilton Nogueira . 
EncUdes Figueiredo . 

Rio de Janeiro: 
Prado KeUy . 
Romão J(lnior . 
José LeoQlil. 
Soa.res FUbo. 

Minas Oerats: 
1\otonteiro de Castro. 
J06é Boni!ácto. 
Maga~es Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Paulo Nogueira. 
Mato Grosso~ 

-vespasiano Martins . 
João Vtlasboas. 

Paraná: 
Era.sto üaertner. 

S. Ca~a.rina: 
I 

Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande r\ o Sul: 
Flores da Cunna. 
Osório Tuiutt. 

Partido Trabalhtsta Brasileiro 

Bahia: 
LU!s Lo.go. 

DiStnto Federal; 

Benja.mL'l Fara.h. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Segadns Vta.na. 
Benkio Fontenele. 
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:Saeta Neves. 
Antônio Silva. 
.Barreto Pl.nto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 

São Paulo: 

Marcondes Filbo. 
Hugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 
Romeu F1or1. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

Arthur Fischer. 

Partido Comunista r:o Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
AgostJllho OUveJra. 
Akêdo Coutinho. 

Bahia: 
Carlos Marighel~. 

Distl'lto Federal. 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva.. 
São Paulo ~ 

José Críspim. 
Osvalclo :Pach'eco. 
catres de Brito. 

Parti® :Republtcano 

Pernambuco: 
Sousa. Leão. 

Sergipe: 
Durva.l cruz. 
Amando Fol}tes. 

Minas Ger.!lis: 
Jad Figueiredo. 
Da!li~l carvalho . 
Bernardes Pilho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 
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. Partido Soctal Progret,3ista 

Pari: 
Deodoro de Mendonça., 

Ceará: 

Ol3.vo Oliveira. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

Bahia: 
TeódUlo Albuquerque . 

Sio Paulo: 

Campos Vergal. 

Partido DemocratiJ. Cri3tão 

São PaUlo: 

Manuel Vitor. 

Esquerda Democrát.lca 

Distrito Federal: 

Hermes L1m1\. 
O SR. PRESIDENTE ·- Vs.mos 

continuar a votação da matérla cons
tante da Ordem do Dia. 

O SR .. ALOtsiO DE CASTRO ; •) 
(Pela amem) - • Sr. Prtsidente, per 
motivo superio1·, não pude comparecer 
à. sessão noturna de ontem. Tive, po
rém, conhecimento hoje pela manhã 
de que V. Ex.•. se nâo negou, dei
xou em silêncio a existência de desta
que que requeri. relativo Sl.O art. 30 e 
seu parágrafo do ato das Disoosições 
Transitórias . . 

'Esse mE:u desta.11ue tem também a 
assinatura. c! os Srs. Negreiros Falcão 
<:> Regis Pacheco, de sorte que dese
jaria. conhecer o seu paradeiro. 

O SR.. PRESIDENTE - Ainda te, 
nho muito outros destaques que tl'llrel 
no -conhecimento da Casa. 

O SR. ALOtSIO DE CASTRO - A 
m.inha declaração decorre do tato de 
Vossa Excelência haver· ontem decla
rado não existir destaque sóbre a 
matésfa. 

O SR. PRESIDENTE - Ha.vla dois 
destaq~: um foi retirado e outro 
foi negado . 

Vamos passar à votaçto do desta-
que, assim redigido: "" 

"Ficam efetivados nos cargos 
que ora exercem os professõre.c; in
terinos que t.enham 5 anos de 
exercício'' . 

~ ~) Não foi JeVisto pelo ara dor. 

O SR . CAMPOS VERGAL <Pela 
orctem> a - Sr. Presldente, J)édlria a 
V. Ex. que desse a palavr.~ ao n..:'· 
bre d-eputado Sr . Ouaraci Silveira 
para fazer a defesa. da emenda. 

O SR. OU:a\RAC1 Sll.VEIRA ( •) ... -
Sr. PresJdente, Srs. Constttutnt~ se 
eu lograr a atenção ao menos 'por 
cinco minutos, dos meus nobres cole
gas, pouparei bastante tem ;>o à As
sembléla, porque esses cinco mlnuto~ 
darão para que os ilustres Represen
tantes compreendam a justiça. da 
elllenda que va.i ser submetlda à con
sideração do plenário. Prometo. entre
tanto, se nA.o me derem a nec~á.ria 
atenção, f~lar os dez m1nuto.<J regimen
tais até que os dignos ~oustltuintes 
possam bem av&ltar de oroccdênci4 
dos meus argumentos. · 

A emenda vtse. a. efetiv84io dos pro
fessôres de escolas normais, ginásios e 
outras escolas ~ecundàrlas. que este
jam lecionando há mais de r.lnco anos . 

O Sr. Rvi Almeida - Já foi aprc
vada pela Assembléia \)rovióénciJ. 
id~ntica para outros funcloniri~. que 
nao os protessóres. Nada. mais justo. 

O SR. OUARACI StLVEJ:R.A 
COmo muito bem lembra o nobre cole· 
ga, já. foram a.prova<!as med\dAs tdên · 
ticas, em benencio do funcl!>nr •. llsmo. 
com e..Y.clusão dos professore!:i, classe 
que merece de todos nós o má.xhn.l 
respeito. 

O Sr. Rui Almeida - Principal
mente numa terra. de ana.l!a\>Ctotl. 

O SR. OUARACI SILVEIRA -
Nesta oportunidade, recordo as glória..c; 
da bancada mineira de 1934, daquP.les 
cidadãos patriotas. os prlmelros a 
entrar neste recinto e ·dos últim()s a 
sair. os quais sempre .->e mostrararn. 
d.os mais tnteressad.os em todos o!-. 
assuntos que aqui se di!}Cutiam. 

Gostaria, por isso. de ter neste in.'i~ 
ta.nte o apoio dos Uustra.dos Consu~ 
tuintes de Minas Gerais. cujos voto..c. 
Virão pesar na decisão de m~t~ria d!> 
tanta. relevAnda. 

O Sr. Cam,os Vergal- A Utulo dl" 
esclarecimento, direi a. Y . E~.l\ que 
70% dês.!es professores. .JU~ exercem 
o magistério há mais de dezoto anCls . 
sijo autodida.ta.s. 

O SR. GUARACI SlLVEffiA - O 
noore colega tem tôeta rn~âo nest~ 
ponto, porque num regime not'Dl!ll jú. 
deveriam ter sido e:!etiva.dos. 

( 40 ) Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, !Ui profes.~o;- por 
mwtos anoo e sei que é prot1e.são á.r~ 
dua e mal remunerada. Se êstes ho
mens estão exl:rc~ndo o maglstério por 
cinco e de~ anos, ~ stnal de que alo 
verdadeiramente vocACionados, vJato 
como, quem n1o possui vocaçt, decJdt
da e esptr1to de sacrit1ct.o, na ~rtmetra 
oportunidade troca de prot1.sd.o em 
):nlSca. de outra maia rendosa. 

Srs. Representantes, J.~Cia 1eg1Blaçlo 
atda.l têm prefe1'éncla nos concursos 
pessoas diplomadas pelas Escola.s de 
:FJloao!Ja, a !tm. de que p.JS'!am exercer 
o ~tér1o . Acontece que. nêsses 
concurso.s, professores cúrn lU, lS e 20 
an06 de exercício concorrem com mo
ços recentemen~ saídos das Faculda
des, com a memoli9 (m <lia e n~o 
fatigados por longos anos d~ iitividade 
cátedra. Nio é, pois, de estranhar que, 
em alguns concursos, ót:mos prote&3o
res, que- contribuiram para & forma
ção de ll06608 tilhos, venham ~ pet·der 
seus lugn.res em detrimento de suas 
próprias !arn.Uia.s, e ser substitulda8 
por jovenR que nem 81qut:t· sabemcs 
se serão ou não professores à altura 
do.s eXJgências da carreira.. 

A Assembléia Já. concedeu iJ dlreU.o 
de efetivaçAo a m!lha.res de I~<nc!oná
rlos que exercem cargos interinarucn- · 
te ou na ca.tegoria d~ extra-numerá
rios. Nlo é, pols, de Justlçs que se 
negue idênttcc1 ct1r~1to a homen:; que. 
numa J)(l6içAo de s!\cr1!1cio, vêm con· 
tribU!ndo para. o en~and.eclmento do 
·patrimônio intelectual de no."\Sa pátria . 
<Muito betn>. 

Estou certo de (lUe todos <Y.i Senhor(:s 
Repl"eSentantes, tendo eonstderado de
moradamente a matériA. não comete
rão a 1Dju.st1ça de negar sua aprovação 
a esta emenda. 

Deslatl, quando opor~uno, de !alar 
s6bre o d.lvórclo. Estou cf'rto, porém, 
de que diversas ma.térlo.s atraem muito 
ma1s a o.tençlo dos nobres Represen
tantes, porque de algumas depende o 
futuro e a justiça que devemos atrl
bUir a determinados patncioa. 
P~. pois, a.os ilustres colegas que 

pOrVentura nAo acompanharam a dJs
cussAo. que ao menos vote1n a favor da 
emenda, sem levar pat$\ suas casas wn 
pêso na co~ciêncla. por terem nega
do provimento a uma justa recla-
mação. . 

Da me.CJDUa forma. que o nobre colega 
P'adre Arruda CAmara apelou para. o 
aent1m.eí.lto de rellail.o desta AsseJJl
bléia. que ae colocou sob a proteção de 
Deus respondendo ~1& de maneira 
4ectstvv.· como propoetaa, faço tasn
bérn m~u apêlo de id~ntico modo, p~ 

ra que nAo se condene a uma. situa
ção precária centena.s dE: professores 
que dia após dia. - trabalham en, 
favor do llatrtmOnio intelectual da 
nosaa raça. 

O que pedimos nlo é muito: esta
bUJdade para esses homens que já. 
VE'm lutando denodadamente. numa. 
prof!ssAo ingrata, para a qual nem 
os jov.e::lS recentemente formadcs 
pela. l''~uldade de F11osofte. sE: apre
~entam. 

Srs . Represen~ctntes, deixo a ques~ 
tão diante de VV. Exclas. FaÇil-lhes 
um apêlo em nome da justi~a no sen
tido de que esta emenda, benefici
ando hOlllerts dignos e jueto!, nAo seja 
reJeitada. Estou convicto de que to
dos aqueles que acompanharam mi
nha exposição ao llleu l&do defen-
derão os direitos dos pro!essores 
que dia a dta ser.,em à nosso pé.trin 
em pósto de gra·nde abnegaçio e sa
critfc1o. (Muito bem; muito bem. 
Palm.lls). 

O SR. HERMES LIMA < •) - Se-
nhor Presidente, a Assembléia. on
wru, na votação do art. :n ds.s Dis
posições n-ansitór1&B, concedida a 
interinos da Untito, EstaG.otl e Mun1-
c1p1os, asstm como aos extranume
rários, entendendo que não se apli
c:Lva êsse dispositivo aos que exer
ces.Rern int.erlnamen&e cargos Vita
licios collUI tals consldt!"ados pela 
Constituição. 

Por êsse motivo, ficou claro que os 
profts86res no P..Xt-rc.:fcio interino de 
ca.rgos vttaUctos nio estio compreeru
d.idos no artigo . Esta foi a regr~ geral 
ontem votada. pela Assembléia. 

A emenda ora em dJscusslo quet· 
abrir exceção a essa regra geral. Pre· 
tende sejam etettvados professores 

interinO$ d~ ginásios e escolas nor
mais ... 

O SR.. Cam.pos V ergal - De ex e r~ 
ciclo efetivo há mais de cineo anos. 

O SR. HERMES LIMA - ... que 
estejam em exercfe1o efetivo do cargo 
há mais c!e cinco anos. , 

A Oomtssio Oonstttu.olonal opinou 
contra essa emeuda, pelos mottvoa que 
passarei a expôr em breves palavre,g . 

Em primeiro lugar, devemos respei
tar o prtDcfpio do concurso para pre ~ 
enC;i:rlmento dos oargos de protesaons. 

O Sr. Gruvaci Sil~ra - Parmt
ta-me wn aparte; .se o }~:&tido en· 
tende:u que tal.s bomena podla.m 
ex~ o cargo sem concurso e se 

<" ) Nê.o tot revisto pelo · cn.dor. 



-218-

aproveitou de seu trabalho p0r cinco 
<lez e quinEe anos. com que sentimen
to de justiça. vaJ, agora, ex1gir que 
êsses professores, cansados alguns, 
outros envelhecidos, voltem ao con
curso, para poderem. manter o cargo 
que estio ocupan<lo? 

O SR. HERM&3 LIMA - Respon· 
derei a V. Ex.• que, quando foram 
nomeados para ésses cargos, sabiam 
que os ocupavam interinamente, de 
vez que tais lugar::s deviam ser pre
enchidos por concurso e em caráter 
efet:Jvo. 

O Sr. Ca.mPOs Vergal - V. Ex.• 
~ pennite um aparte? 

O SR.. HERMES LIMA -- !:les an· 
b1am d1s6o perfeitamente. 

Em segundo lugar, há o motivo de 
ordem prática, que merece tóda. cou.
sideraçio da Assembléia. E:m S. 
Fa.ulo, por exempll'), num.er osos pro· 
!essore.s interinos. que. nomea.doc, es
tavam no exercício e!etivo do car~o 
havia algum t~m<po, tiveram. o pra
zo de seis mêses, se me n~ enJano, 
para rC;gularizar sua sftuaçâo pres
tando concurso. 

O S>. Cam.!)os .Vergal _, P.:rmita
me v. Ex."' agora o aparte. Que:o di
zer a V. Ex.ll que nêsse mesmo Esta
do de S. Paulo, onde há o ma\oT 
número de ginásios e colégios, várias 
cadeiras não !ora1n provldas por falta 
de professores. Declaro, ainda, a Vossa 
Excelência, que jovens, lorma<iós pela 
Faculdade de Fil,-.so!ia, nAo querem 
lr, e não !oram, para as cide.deb dol 
interior. Os professores a.utocUda.ts.s, 
que vêm servindo lt. Nação há ma.t& 
de quinze anos, alguns há vinte. é que 
estão prestando serviços nos g1nAs1os. 
Os professores Que servem nesses co
légios nio podem ficar à mercâ- de 
dellberaç6es de Secretarias para 
abandonarem as famiUas, GUas c1d.a
des, loca.Uzadas longe, e virem prests.r 
concurso. com avultada.s despesu, na 
· Caplts! paultst.a. . Alésn d18so quero 
ponderar a V. Ex." que a ConsUtu\ .. 
çio deve atender não apenas ao u
pecto Jurldlr.o. mas. tamb~m. ao as
pecto &oc1al e humano dêsses 1núme
rOB servidores da Naç!o. NAo se pode 
ewdnar, apenas. com o cérebro; · ê 
predao qu6 tunbém tntervenht\ <> co· 
1-açlo. AléDl do mais, V . Ex.• há de 
oonvir . .. 

O SR. HERMES LIMA - o ~par
te elo nobre Representante, que, por 
demUl&c1o longo, me obriga. a inter ... 
r~-)6) para prosaeguir no !io daa 

mJnhas considerl\çóes. nlo proced-e, 
S. Ex." não pode negar que numeroso-s 
professores nes..~e.s condições, e Que 
ora se pretende efetivar, foram re
provados em concurso a que se sub· 
meteram. 

O Sr. Gua1'act Silveira - Permi·· 
ta-me V. Ex ... um breve aparte. 

O SR. HERMES LIMA - Estamos 
em tace da seguinte situação ql!e on
tem esta Casa repeliu : o que se pre
tende, novamente, é efetivar profe3-
sor~ que, muitos dêles pelo menl).'3, 
já foram reprovados em concurso. 

o Sr. Campos vm·gal -Insisto em 
declarar que não foram contratados 
professores para prover essas cadet · 
ras . 

O Sr. Guaract Stlvetra - Permi
ta-me o orador pequen.o aparte. 

O SR. HERMES LIMA - Prccl.">o 
desenvolver minhas considerações, 
para, sómente depois, fazerem vossas 
excP-lênctos seus pequenos discursos 
paralelos ao meu. 

O Sr. Guaract Silveira - Mas, an
tes dessas con.r;lderaçõr.s dt>sejo o! e · 
recer a V . Ex.~ um esclarecimento. 
Creio que V. Ex.• nlo (.'retende tugt:
ao meu apfArte. 

O SR. HERMES LlMA - Consen • 
tirei apa.rtea a V. E<Lcia3. Peço ape
nat., que me concedam a gr&.ça de 
terminar minhas consld~rrt.Ções. De-

. poi.; ouvirei as objeçõ~s dos nobre& 
colegas. 

O Sr. Guaract Silveira - Desde 
que V. Excla.., depois, me conce~ 
permJssão para o aparte ... 

O SR. HERMES LIMA - Sem dú
vida. Não sou obrigado a concedê-lo~. 
mas darei a penolssão com muito 
prazer. 

O Sr. Gvt:rad Stlveíra - Moral· 
mente, creio que V. Excl(ã . deve con-
ceder. 

O SR. HERMES LIMA - Ncrn mo~ 
ra1. nem pollticamente. lt assWltO 
subordinado, apenas, ao meu arb1~ 
trio. No entanto. V. Exeia.. merece 
muito mais do que a consideração de 
um aparte. 

O · Sr. Segad4s Vt4na - Eu me 
coloco nG. !Ua., também, para wn 
aparte ... (riso) . 

O SR. HERMES LIMA - De modo 
que, 8r. Presidente, o que vamos fa
xr aqui, aprovand9 tt. emend& do no
bre Repreaent&nte, ~. exatasnen~. o 
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que ontem, rle maneira formal, re~ 
cusamos aceit.ar. 

Numerosos professores exerciam. 
realmente, e há muito, êsc,es cargos. 
Que se !ez em alguns Estados, inclu
sive em São Paulo. onde existem em 
maior quantidade? Deu-se-lhe o pra
zo de sela meses, para regularizarem 
a situação. E que aconteceu? Cêrcn 
ele noventa foram reprovados. Qt:e 
se quer fazer? Efetivar êsses profes
sores, que estão há muiC.O na 'cátedra, 
DUtS !oram reprovados em concurso. 
A Casa, ontem, repito, jã repeliu 
semelhante procedimento . Etetlvar, 
nà cadeJra de professor, quem Já !oi 
reprovado em concurso, se não repre
senta um escândalo para a adminis
tração, o é para os alun08 . Quem tol 
professor, oomo eu, conhece até onde 
vai a critica, a severidade, a 1mpte~ 
dade dos alunos para com os profes
sores, e VV. Excia.s. sabem que os 
jovens, aléDl de outras qttalldades en
cantadoras, têm a de ser impiedosos. 

O Sr . Guaract Silveira - Estou 
esperando a graça de urn apa.rte . 

O SR. HERMES LIMA- Concedo 
o aparte que V. Excia . sollcita. 

O Sr. Guarl:':n Si:veire - Aprovei
tando a bondade do nobre colega que 
ocupa. a tribuna, quero e.xpllca.r que, 
em São Paulo, houve, realmente, um 
concun;o, mas todos nós, que somos 
!)rofessórE''i . sabemos perfeitamente 
que o que se exige ncs concursos é, 
geralmente. de"4 vezes mais do que 
se pede para o ensino da matéria . 

O SR. :HERMES L!MA - Nâo é 
ra.zão. 

O Sr. Guaraoi Silveira - O que 
aconteceu em São Paulo, !oi o se
guinte : professores fatigados, que .lá. 
vinham exercendo o magistério havtg. 
clncc, ou dez anos, foram chamado~ 
a concurso . Qual foi o resultado:• 
Não concorreram moços !onnados em 
escolas de !ilosofla e o número de 
aprovados foi aquém das necessldn
des. Assim, mesmo, os reprovados 
continuaram no e'tercicto do cargo, 
e não é justo· que o Oovérno explo· 
re êsses professores, para. amanhã lhes 
dar um pontapé. 

O SR. HER.MES LIMA - Tenhn
mo.E, em relação no govêmo. atitude 
mais obje~1va do que dizer esteja êle 
e'X])lorando professare~~ reprovados em 
concurso porque os mantém na ctite
dra. O govêrno. ao contrário, estó. 
set:tdo de condescendência ilimitada. 

O Sr. Guaract Sílvetra. - Nê.o . hé. 
outros. 

O Sr. Adroaldo r: os ta ·- o go
vêrno é que está sendo explorado na 
sua dignidade. 

O Sr. Segadas Viana - Ontem, a 
· Assembléia aprovou dispositivo de or
dem geral e que, segundo me parece, 
aplica-se aos professores do enstno 
secundário. ;Não se just11ok:o.., pois 
-abrir agora precedente especialmente 
para os reprovados em conctu'SQ, por
que a emenda visa exdusivnmentc 
isto é. como V. Ex.a d.isse, a Assem
bléia já o repel.tu ontem. 

O SR. HERMES LIMA - A ver
da.de é que, como acaba de explicar o 
nobre R.epresentante Sr. Segadas 
Vlat!a, a Assembléia aprovou ontem 
êste prlncfpJo: o dJsposto no art. 27, 
1sto é. a efetivação de interinos ~e"·· 
tranumerários não se apllca aos que 
exerçam interinamente cargos vita
licios, como tais considerados na 
Constituição. E exatamente entre os 
cargos vitalícios está o de pro!ea.sor. 

Muitos professores, que se encor.
travam no exercicio dessas funÇÕes 
em cinco ou dez anos já. ttvet·am 
oportunidades de regUlarizar essa si
tuação . .. 

O Sr. Guaraci Silveira - Dep.oi~ 
de velhos. 

O SR. HERMES LIMA - . . . e 
perderam a oportunidade. 

Sr. Pres1dent.e, diz o nobre colegh 
Sr. Guaraei Silv~1ra que os prolesso
re!-; foram submetidos a concurso de
pois cie velhos. A argumentaçl.o não 
procede, porque, depois de cinco ou 
dez anos de magistério, alnda devem 
estar ~m plena fo:-ma. Tendo doze 
anos de magistério e não estou, posi
tivamente, velho nem par.l. !azer cem-
curso . -~ 

O Sr. Guaracl Silveira -- Magisté
rio superior é colc;a. multo dlferentc . 

o Sr. Carlos Prestes - O govêrno 
não ~onta com outras pessoas para 
os cargos nf\s escolas do Interior . 
bses professores, que lecionam há 
dez ou mais anos, vivem em situação 
de intranquilidade, porque o gov6rno 
quando quer nomear protegidos, sem 
concurso e interinamente. se lembra 
de que êles não são efetivos . É pre· 
ciso acabar com issO! 

O SR. HERMES LIMA - Quem 
diz a V. E.."=.Q que êsses protessóres, 
quando foram nomeados, não eram 
protegidos? 

<Há apartes dos Srs. Carloo Prt!s
te.'i. campos Vergal e ouaraci su
veira>. 



-221-

O nobre senador niío tem razão, 
porque parte de principio falso, dE: 
premissa inteiramente errônea: os 
pro!essôres interinos nomeados há 
cinco e dez anos não er .1m protegi
dos; só o serão os que forem nomes,.. 
dos e.gora. Ora, tsso não é argumento 
pe.'!'a se efetivar quem quer que sejn .. 
O que, concretamente, se deseja na 
em~nda é efetivar protessôres repro~ 
vados em concurso e que, portanto. 
já tiveram oportunidade de regillart
zar .sua. situa cão. 

Agora, Sr~. · Cor~t\tuintes, di1.er que 
os professôres reprovados estão fa
zendo favor ao Estado, porque per
manecem nos cargos, é argwnento 
escandaloso! O Estado é que está co
metendo o érro de mantê-los nas cá. .. 
tedras, por simpl::-s condescendência.. 

Quer-se colocar mal o problema, 
num ponte· de vista sentimental. o 
que nãJ recu.'io, sem contudo deixal· 
de di2er que é procedimento errado. 
. O Sr. Campos Vergel - Não apoia
do. 

O SR. HERMES LIMA - Não sou 
contra o sentimentalJsmo, .mas .::om
bato as falsas opiniões, que exduem 
a justiça. 

O Sr. Carlos Prestes - V . Ex.n foge 
à realidade brasileira. 

O SR. HERMES LIMA - Reptto: 
o que se proct:ra é efetivar prox·essô
r~ reProvados em concurso, o que 
ontem recusâmos, de maneira formal 
e peremptória. 

A Comissão. portanto, é pela rejei
ção da emenda . <Muito bmn; muito 
bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Re
presentante Campos Vergal solicito'.I 
o destaque da emenda n.0 1. 600, nos 
seguintes têrmos: 

a!i:Qumtl'J4ENTO 

Requeiro destaque da emenda nú
mero 1. 600, de minha autoria, a qual 
não pode encontrar-se prejudicac!a e 
que está assim redigida: 

.. Acrescente-se no art . 177 § 2.0 : 

"Ficam efetivados nos cargos que ora 
exercem os professores mtertnos das 
escolas normais, colégios e ginásios 
oriclaJ.s, que tenham S (cinco> anos 
de efetivo exercklo no magistério pú
bllco normal e secundário'' . 

Sala das Sessões. 6 de setembro de 
1946. - Campos Vergal. 

(•) O SR. SEGADAS VIANA -
&·. Presidente, pediria a V. Excia. 

( 0 ) Não tol revisto pelo orador. 

que o dispositivo a ser votado pela 
Assembléia - no caso de ser aprova
do, o que não espero - tosse inclui
do cofno parágra1'c do art. 27, que 
.regula a maUria de modo geral. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a emenda n.0 1 . 600 à delibera· 
ção da Casa. 

Os Srs. Representantes, que a apro
vam, queiram levantar (Pausa>. 

Estã. rejeitada. 
O destaqut' soUcitado pelo S:. De

putado Pedl·o Verga!·a está prejudi
cado, por já se achar incluído no 
Projeto, e está assim redigido: 

Requeiro o destaque dn. alinea do 
art. 27 das Dlspos1ç.ões Transitórias, 
para o efeito de ser suprimida do 
texto e assim concebida: 

"O d !spósto neste artigo não c;~ 
aplica aos que exerçam ír.terinamen
te cargos VitaUcios" . 

Sala das Sessões. 6 de setembro d~ 
194ô. - Pedro Vergara. 

Desejo ciar esclarcdmento~ à Ac;
sembléia sóbre várics d-estaoues refe
rentes a funcionários interino.s. Di
versos Srs. Representante<; o:.; solici
taram visando a e':)uiparnç:lo dos fun
cionários interinos ao~ efccj·:cs. A es
tabilldnde dos interinos pela Consti
tuição ficou garantidH B.L:Jés o prazo 
de dnco anos de exf':t'dcio. No entan
to, em outras ·emendas se pleiteia 
a mesmJ. medida qur..nto a í:tterinos 
e extranumerários com apenas três 
anos, dois e até tL-n ano de exercício. 

Repugnou a aceit.ação de destaque 
porque, se para efetivação do inte
rmo, de acôrdo com a Constituição, 
se exige a permanência na repar
tição por prazo não inferior a cinco 
anos, seria. injustiça. atribuirmos 2.os 
que contassem menor tempo de ser
viço as mesmas garantias. 

Foi o motivo por que neguei o des
tzque . Além disso, a Casa já apro
vou dispositivo a êsse respeito. 

Assim, estão rejeitarias os seguin
tes d€staques ao art. 27 . 

Requeiro destaque para a emenda 
n.0 642. - Jurandyr Pires. 

A emenda diz: 
N.0 642 

Ao capítulo - Dos funcionários 
públicos civis - ou, em correlação 
e.o mesmo, no Das d.ispostç6es 
transsttória.s: 

"Os membros do magistério ofi
cial, que se nêle encontram em exer.-
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ciclo há. mais de vinte anos, serão 
efetivados nos respectivos lugare~õ, 
considerando-se essa permanência co
mo prova de capacidade para pros .. 
seguirem no cabal desempenho das 
suas !unÇÕeS". 

Requeiro a v. Excla. destaque do 
.. Parãgrafo único' • do art. 27 das 
"Disposições Transitórias'', para efei
to de suprimi-lo do texto. 

S. s., em 6 de setembro de 1946. 
- CaTlos Lin.demberg. 

O destaque requerido pelo Sr. Re· 
presentante Soares Filho, para a 
emenda n.0 1.198, foi negado, e estâ 
a.ss1Jn redigido: 

Requeiro destaque para a emenda 
n.0 1.198 <composição de Assetnbléía<s 
Estaduais). - Soares Filho. 

A emenda dí2: 

' 

N.0 1.198 

Disposições Transitórias 
Incluam se en~re as disposições 

transitórias, as seguintes: 
Art. A. Noventa di'l.S dP.pols de 

!)Ubli.:e.da esta. Constituição, se !Or 
domlngo, ou, se o não !ôr, no pri
meiro domjngo que se seguir, deve
rão ser eleitos: 

I - os senadores que terão de com
pletar a representação de cada Es
tado e do Distrito Federal. por tórc;a 
<!o disposto no art. 29, § 1.o; 

n - os senadores e deputados qu~ 
deverão preencher as vasas verifica. .. 
das, quanto aos deputados, a dlspo
siçb.o do art. 22; 

nr - os governadores e vice-go. 
v,-...madores dos Estados; 

IV - os membros das Assembléias 
Legislativas estaduais. 

V - os IneUlbros da Câmara Mu .. 
nicipal do Distrito Fedem!. 

Art. B. O número de membr~ 
das Assembléias Legislativas esta
dua.Js seré. o mesmo fixado na úl .. 
t1ma constttutc;ão local, com . ·o au .. 
tnento proporcional ao que teve, por 
virtude do Decreto-lei n.D 7.-586, de 
1~. o. número dos deputados fe, 
derals eleitos pelo Estado. 

Parágrafo único - Nas eleiÇÕeS 
posteriores observar-se-á, f!Ua.nto o. 
ésse número, o que dispuser a legis-
lação estadual. . 

Art. c. o n'lbnero de membros da. 
futura. Cámara M\mJclpal do Distri
to Federal será o ·mesmo de que se 
contltui a passada, podendo, entre
tanto, a lei mociUicá.-lo para outras 
eleJç6es. 

Art. D. Diplomados os membros 
das Assembléias Legialattv~ reu
nir·se-âo estas, quinze dias depois, 
sob a presidência do Presidente do 
Tribunal Regional EleJtoraJ, e elege
rão as respectivas mesas. 

Art. E. A primeira. eleição para 
Vice:.president\) da República será 
feita pela Asse1nbléia Constituinte 
reunida. no dia seguinte à. promulga
ção desta Constituição. 

Parágrafo único - o mandato do 
Vice-Presidente eleito por essa forma 
extinglllr-se-á junt.amente com o do 
atual Presidente da República.. 

O SR.. PRESIDENTE - Na ver
dade. ne~uei destaque à maioria da<; 
emendas referentes a éste assunto. 
Deferi, porém. o solicitado pe!o Se
nhor Representan .. e Soares Filho, por
que S. ~ela, em sua ~menda, dis
criminou o número de deputados es .. 
t~ua!s pormenor12adamente. 

O SR. SOARES FILHO ( •) <Pele:. 
ordem) - S"r . Presidente. h i doi:5 
destaques concedidos por V- Ex.11 e 
referentes ao número de deputado::> 
eeta~uais: êsse. a que V . Ex.11 acabou 
de refe~-se. un. emenda n.0 1.198. 
e o relativo à emcndn. n.0 1. 626. 

Corno a redação que aí está r~sults 
da. aprovação parcial des.c;as duas 
emendas, solicitaria que V. Ex.4 , para 
boa ordem do encaminhamento da 
votação, pusesse em discussãc as duas 
e!!lendas, dando a palavra aos res
pectivos autores :;>ara que as defcm-
desscm, falando eu depol<; em nome 
d!J. Comissão. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Deputado se refere à emenda n.0 1.626 
cuJo destaque foi pedido pelo Sr. 
senador Carlos Prestes? 

O SR. SOARES FlLHO - Preci .. 
sa.mcnte. 

O SR. PRESIDENTE - Tenho 
duas emendas supressivas, amparadas 
portanto, pela preferência regimen
tal. A primeira é do nobre Represen
te Sr. Góis Monteiro . Propõe se su
primam, no art. 11, § 1.0 , as últlms.s 
palavras: "Com acréscimo de um 
quinto dê:;se número". 

O SR. GóiS MONTEIRO (,.) 
(Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, não resta. duvida que ca.dR. 
Estado deve ter conhecimento do n-ó
mero de seus Deputados à Assembléia 
Estadual. 

(•) Não foi revisto pe1o orador. 
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O projeto das Disposições Transi
tórias" fixa êsse número determinan
do que seja o estabelecido na ConsU· 
tuição de 1934, com o acréscim~ de 
um quinto. 

Ora, S'r. Pr-esidente, .em 1934, a As· 
sembléia já foi acrescida com os clas
sistas. Agora, pretende-se elevar êsse 
número de um quinto. 

O Sr. Soares Filho - Permita-me 
v. Ex.:.. um aparte. Peço a atenção 

do nobre colega para o equivoco em 
que está incorrendo. ú "texto do pro,
jeto diminuiu o número de Deputados 
em todos os Estados, porque, em mui
tos dêles, o número de Deputados 
classistas foi 5Uperior a um quinto, e 
o texto do projeto diz: "D:.;puta do:; 
eleitos pelo voto popular, maio:; um 
quinto'' . 

Ouso solicitar retirada do seu des 
taque porque há uma norma a ser 
votada pela Assembléia, a qual atE::~ 
de ao ponto de vista de V. Ex.a. O 
te~to a c: e : V. Ex.a. se refere ja c\i: 
duz os De)JUtadtlS classistas: preten
de-se núrn~! rO igual ao dos ~ leitos p~: !-.i 
su!rágio l;opular , mais um quinto . 

O SR. GóiS MONTEIRO - Mes
mo aceitando o aparte d2 V . Ex. a . 
acentuo a conveniência de fi..xarmos 
um número que nãq seja excessivo 
para os Estados; pode-se estipular o 
mP.Smo que a Constituição de 193"/, 
com o que se evitará. êsse risco. 

::t:: pre!erivel, aliás, deixar às pró
prias Assembléias estaduJ..is determi
narem o a wnc:nto que- entendam ne
cessário do númf:ro de representan
tes, mesmo porque - sabemos - não 
mais será possivel diminuí-lo, ao 
passo que, p!lra 2.mnerítá-lo- · ha ver:i 
sempre oportunidade; urna delas, a. 
das eleições para P1·efeitos <Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE- O Sr . Re
presentante Luís Via.na pede a su
pressão das palavras - •·eleito por 
sufrágio popular" - do § 1.0 do ar
Ugo 11, pelo seguinte destaque : 

"Requerf,mos destaque, no art. 11. 
§ 1.o, r>ara as palavras "eleitos por 
sutrásio popular••. a !1m de serem 
supressas'' . 

S. S. 7-9-46. - Luiz Vianna. 

O SR. SOARES FILHO: (•) Sr. 
Presidente, peço a. manutenção cio 
texto do projeto para que sofra. s.s 
mOdificações .da terceira emenda apre
sentada <Muito llem> . 

(•) Nâo foi revisto pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE: Vou subroe·
ter a votoo o destaque requerido pelo 
Repre.~nt.ante Sr . Luú; Viana. 

Os Senhores que o aprovam quelí
ram levantar-se. <Pausa). 

Está rejeitado. 
Segue-se a emenda do Sr. senador 

Góis MontP.iro. S. Excia. propõe se 
suprimam as palavras "com acrésci
mo de um quinto dêste número .. , do 
final do artigo, .nos seguintes têrmos : 

Supressiva da parte final: 

"Com o acréscimo de um quintv 
dêste número". - Ismar Góis Mon
teiro. 

O SR . PRESIDENTE: Os senhores. 
que concordam com a su~essão, 

queiram levantar· se. <Pausa) . 
Está rejeitada . 
Tenho, agora, os destaques pedidos 

pelo Repr:.s (mt?.nt~ Sr . Soares Pilho. 
O prin: t:iro tl~lcs se n: i~re à e:menda 
n.0 1. HHJ, de autoria do Sr. Senador 
Nereu Ramos, e está assim redigido: 

Números de Deputados Estadual<;: 
seja aprovada a parte final da 

emenda n .0 1.198 < nrt . 13) , cujo des
ta.(iue ! oi deferido c n.ssim redigiàR: 

" ''Com o aumento proporcional ao 
que teve por virtude do Decreto nú
mero 7. 586, dP. 1945, o número de 
deputg,dos federais eleitos''. 

Seja avrcvada a parte da. emenda 
que f.Lxa em 30 o mínimo de depu
tados estaduais de cada. ~~t.ado. 

Consta da act:itação dêsses desta
ques, ficar redigido, pela. forma que 
se segue, o art. 11. 

O S.~. SOARES FILHO: (•) Se· 
nhor Presidente, se possível, desejo 
que V. Excia . conceda. a palavra ao 
autor da em·mda n.0 1. 626, Sr. Er:?.sto 
Oaertner, cujo destaque estabelece : 

Requeremos destaque para a emen
~n n .0 1.626 referente ao art . 11. § 1.0 , 

das Disposições Transitórias, a qual 
St' encontra a pág. 16 do volume das 
emendas aditivil.S . 

A emP.nda diz: 

N .0 1.626 

As disposições ttn.ns1tói ias acres
cente-se: 

Art. - o número de deputados 4 
serem eleitos para as primeiras Cl
ma.ras Estaduais será de 1 <um) 
par 3(). 000 habitantes, nAo podendo 

<"') Não !oi .revisto pelo crador. 
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exceder de 100. nem .c;er meno1· dr 30. 
Sala das Sessões, 7 de setembro dP. 

1946. - Erasto Gaertner. 
O SR. ERASTO GAERTNER 

( 0 ) Sr. Pl·esidentc, o ~ 1.0 do art. 1 t 
das Disposições Transitórias estabe
lece que o número de deputados ~s 
As5embléias estaduais será, no pri~ 
metro pleito eleitoral. o dos depu
tados eleitos por sufrágio popular para 
as Assembléias dissolvidas em 10 de 
novembro de 1937. com o a.créscim•) 
de um quinto dêsse número. O pre
ceito é norma certa, propordonal. 
para o numento dos representant~s 
da.s. Cám-ara.s estaduais ·e responde 
muito bem acJs lltsmes da Carta 
Magna, que deve mesmo esta!Jelece!' 
no:mas e>:atas e racionais. não .so 
para a ampHação da3 represcnt.:.t 
çóes. mas t::tmbém para s próp!'b. 
<:Oin'l)osição das Câmaras P..staduai;.. 

Se e4aminarmos a comr.osição dos 
antigos legislativos estaduais, verifl-
caremoz que se aprescnta~·a acentu?ch 
disparidade entre uns e outros Esta
dos, LJOis não havia -:orrespondência 
com o (:Jdice demográfico das unida
des federadas. 

o Amazonas, por exemplo, com 
438.000 habitante!'>, mn.ntil1ha 33 de
putados, t rês dêles classistas ; ~ o 
Ceará. corn 2 mili1ões de almas. con
tava só com 36 re.[')resentantes! 

O Sr. Paulo Sarasat e - O Ce~r:~ 
tinha 40 r~prcsent:\llt~s. Como a 
oposição houYrssc ganho a elei~:iio . 
mei.eram 10 classistas de contraban
do Jjara ti :-ar a dlterença ... 

O SR. ERAS TO GAERTNER - 
Pernambuco com 2. 680.000 habitan
tes, 1-atnbém só mantinha 36 depu
tados, número quase igual s.o do Ama
zonas! Bahia, com un!a popula;ão de 
pe:rto de 4 milhões, elegia 48 depu
tados. ao passo que o Rio de Janeh·o, 
com 1. 847 .000, tinha 54, muito mais 
que a Bahia; Minas Gerais, com 
6. 700 . 000, dis~unha de 57 represen
tantes à. Câmara, ao passo que Siio 
Paulo, cuja população é de 7 .lSO.OQr.. 
com pouco mais de 400.000 habitaute.s 
que Minas, mantinha 72 r~presen
tantes: Santa Catar~ n9., com uma 
população de 1. 178. 000, elegia 26 de
putados ~ o Distrito Federo.l, que con
ta ... 
1.800. 000 almas. tinha apenss 24 
vereadores! 

o Sr. Nereu Ramos - santa Cata
rina tinba 34 apenas . 

(o J Não to! revisto pelo orador. 

· O SR. ERASTO GAERTNER -
Ora, Sr. Presidente, não há. dúvida 
que, se a democrac1a procura a repre
sentação do povo, se torna imperioso 
que essa representação seja propor· 
cional ao índice demográfico. Eis a 
razão porque em tempo oportuno 
apresentei a emenda n .0 1. 626, assim 
l"Ccli3ida : · 

"0 número de deputados a se
rem eleitos, para a primeira Câ
mara estadual, será de um por 
30.000 habitantes, não podendo 
exceder de 100 nem ser menor 
de 30" . 

Trata-se de norma racional, que 
atende proporcionalmente à. situação 
demográfica dos Estados . 

O Sr. Lino Machado - A emen':ia 
de V. E>:.3 é razoável. <Apoiados) . 

O Sr. Do'ior àe Andrade - }!~ muL
to bem lançada. 

O SR. ERASTO GAERTNER -
Tem a emenda muita afinldade ~em 
uma tabela org"aniz~d~ pe:lo eminente 
ccnstitucion~li~;t a Sr. Soares Filho. 
que daria, mais ou menos, êste resul
tado: 

.Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ú 
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
P1aui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Sergipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Alagoas . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
R. G. do Norte ..... . ·.. .... 30 
Pru·aiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Peri.lambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Balua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Espirfto Santo . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Rio de J·a.nelro . . . . . . . . . . . . . 61 
Minas Ge1·ais . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Goiás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
~ato Grosso .. .. . .. . . .... . . . 30 
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Pal'an~ . . . . . . . . . . . . . 41 
Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . . 39 
R. G. do Sul . .. .. .. .. .. .. .. 100 
Distrito Federal . . . . . . . . . . . . . . 65 

Por essa norn1a, Sr. Presidente, od 
Estados con1 mais de 3 milhõe~ de ha
bitantes con.stitutrão suas Câmara;-; 
com 100 represents.ntes; e os que têm 
população interior a 900 .000 hab1tan

·tes comporão os seus legislativos com 
30 deputados; entre êsses extremos 
cabe perfeitamente uma representa
tnçt\o proporcional. 

O Sr. Lino Machado - l: o es!>irlto 
democrático que está. agindo. 
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O SR. ERAS'l'O GAERTNER- A 
emenda atende, ainda., à. circunstân
cia de Estados de elevada. po~mlaçãc: 
e, conseq1iel1temente, grande eleitora
do, apresentarem cocientes eleitorais 
muito -elevados, o qu(: prejudfc!lrá, 
sem dtYvida, oo _pequenos .Partido~. 
Para os grandes - como, ])Or exe-m
plo, a U. P. N .. à qual me orgulho de 
pertencer - não há empenho em. 
que a representação nas Câmaras 
seja. num~rasa. ~s ~f.ses mesmos 
gr'andes Partic::>.Y, 1 inspii\ ~dos nos 
ideais dcmo~ráticos, devem bater-se 
no se•1t1cto de <n.:e n.c; pequ~nas agr~
miações também se representem. 

O Sr. Galena Paranh()s - Penso 
que o critério Justo seria o da repre
sentação proporcional à população de 
cada Estado. Goiás, por exemplo, 
com novc<;entos e tantos mil lH'Ib!
tante~. pela proposta de V. Ex.u, ter6. 
apenas 30 representantes. o que nãa 
me parece equ1tativo. 

O SR. ERASTO GAERTNF~R -
Mas há necessidade de lll41ntermos ~ 
limite minimo para o número de r r.
prescntantcs, como está fixado o 1\
tnite máximo . pa.ra os grandes Es
tados . 

O Sr. Góe!: :i '~"()nteiro - Penso qu~ 
os números apre!ifntados por V. E.x."· 
não corr~spo:1 .. :frn a. Êsse critério da 
percenta~em . ?~r~~ Al2~·oas, por 
exemplo. que l<·~n uma população de 
950.0{}0 habi.ta~") :.es. V. E~{cia. dá. o 
númer'() de 31 repre:;entantes, ao passo 
que para outros, c;ue têm rnet~de d:t. 
quelas populações V. E~a. , c~ntem
pla. com tri:nta. 

O SR . ERASTO G.'\ERT.NER - É 
que, repito-, tivemos nece:~sldad~ de 
fixnr o !imite mínimo, a&s!m como 
estabelecemos o máximo . 

O Sr. Góes Monteiro - Qual é o 
número de deputados em Mato Gros · 
so? 

O SR. ERASTO GAERTNER -
Trinta. 

O Sr. Goes Jl{onteiro - E a. po
pulação é de quanto? 

O Sr. Jodo Vilas Boa.s - Quatro
centos e trinta e um mil habitante~ . 

O Sr. Goes Montei ro - E a popu
lação de Alagoas? 

. O SR. ER4!-... STO G AERTNER -
Novecentos e ciJlqüe~lta e oito mi! 
habitantes. 

O Sr. Goes Monteiro - Quer dizer, 
a düerença é de quinhel'ltos mil lla
bitantes. 

O SR. ERASTO GAERTNER -
Temos que nos limitar às normas ge
rais. É preciso que haja represcntn
çáo racional; há necessidade de 1i
m1tes má.xúnos e minimos. mas a re
presentação proporcional deve ser es • 
tabelec1da.. :1:: por esta razão que peço 
a atenção da Assembléia e solicite, aos 
eminentes colegas que aprovem a 
emenda. 

Era .o que tinha a dizer. <Muito 
bem; multo bem. Palmas> . 

O SR. COSTA NETO - ~r . Pre~ 
sidente, requeiro a V . Excia. pref~. 
rénc1a para a votação da emenda do 
i!ustre :;enador Sr. Nereu Ramos, à~ 
n.o 1.198, com a redação que lhe foi 
dad.l. pelo nobre deputado Sr. Soares 
Filho, pedindo eu desse V . E:lccia . '\ 
êste último a palavra para expor u 
pensamento da Comissão. 

O SOARES FILHO - Sr. P resi
dente, Srs. Constituintes, csper~ ?il!'.!. 
o que vou expor um pouco de a ~ençao 
da Casa. porque o assunto, realmente. 
inte:-e~sa a. todos os Est.\dos e. portan
•. ~ .. ~os Srs. Iteprescntante:s muito de 
:·:ertc, uma vez que se trata de flxar 
:: nümera de compon~mes das primti
ras A.~scmbléla.s Leg·isbtives Estadt:a.\s. 

Antes d~ tü.dO, cun~pre-m.e a.c\ eri.t· 
tw pl~ni.rlo das circunstâncias qu€:, c!e 
f:\to, lin11ta:n multo a :... discus.Jões qu~ 
~~ pode!·iam travar ad~rca do assunto. 
L.rn rdn1eiro lu~ar t.~mos que nos a.~~r 
ao:; textos c>;istentes . A .Assemblel!i. 
r.~o vai vetar aspirações, nem, tão
oouco assentar critérios que melhor 
âtend~m a esta. ou aquela corrente C!~ 
opinião. O olená.rlo deverá deddir 
Cúnt o matcrlai ex!.stentc e êsse mRt.e·· 
r1al é CJ seguinte: c texto do projet•J, 
mandando que a.s Assembléia Legisla
tr•ras st: componham do número de 
dfpUt=tdos eleitos pelo voto popular 
fixado nas Constltulções de 1935-1936 
e :nais u:n quinto; a emenda do no
bre Senador N.ereu Ramos e outros E
deres. declc.rando que se deve levar 
em conta para. e::sa fixação um au
m en:o proporcional ao que teve P.m 
virtude c!o Decreto n .u 7.586, c'.e t~H:l, 
o :1úmero de dapatados íederni.s •!l.ei ·· 
tos nar~ esta Asscmbl~i~ Constit'..ünt~ : 
.:: . têrceiro, a emenda r.k Sr. Dep~tt.ado 
Etasto Gaertncr, (iUe estnbc:!lecesse um 
C!'i t érjo p:ropoxcional à popu!a~:ão: 
Portanto. êste é o nos~o mat~ri.ü . 
Temos, uois, de votar um dos tres 
textos oü de cheg11r a uma $O!uç5..:l 
cr.nalllatória pelo aproveitamento pu
cJal dós mesmos. Não s~ pode, assim 
tirar do bôlso ou de uma cartola.. como 
os mágicos nos anfiteatros, aquilo q:1e 
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o auditório pede, como, por exemp!o, 
um éoelho, uma !lõr, um copo. •tm 
lenço ou uma jóia. 

O Sr. Ga/eno Paranhos - Pedir.a a 
V. E:r.:.u que desse conhecimento à 
Caso. da emenda do Sr. Senaclor Ne
reu Ramos. 

O SR. SOARES FILHO Vou 
pr-ocurar esclarecer a Casa t\ !'espaito 
de todas os pormenores r C' f .:r~:·1te.; 
aos textos que- M:abo de enurncr<lr. Há 
uma ~érle de justas reh'1ndlcaç5es que 
não poderão ser atend1dr.s porque nã·) 
foram formuladas as emendas co'.'rê:i
pondentes . 

Sr. Pretwen tc, o t~xto do pro.let :~ . 
que é rígido, não atende inteirÁ.men~ ~ 
às ne<;essidades dos Estados. Vou cU
zer l'Xlrqt~t:. Porque mf.nda acr~scc:n
tar um qulnto ao número de d:.:pu
tados estaduais eleitos pelo su!1:'ág1ü 
popular na última lé:gislatma. e êsse 
número não obedeceu a qualquer cri
tério ou si::tema de prcpc.:·:.:5.o quer r\O 
eleitorado quer à po:n: l:1çfi..o. Contí
nuaríam0~ com absur~,;;~; e.:;mo êste: o 
Estzdo de Pc!·nambucc. qt· ~ po:;sul'! I),)
pulação <h: :.! . 633 .000 h~b~tantes . fi
cará com 36 c4cpwadc~: c· o Aiü&.zc
n~. q~.!e conta a~nas c:·:nu ~?'J. coe h~'-
bitantes - pc::rtar~to, u ::exc; p~·. rte d :t 
população cic Ptrnamoucn .. - fkarh 
com A.<iscmbléia i~ual à dê.st.! Estado . 
Da.f a neces~idade ele ur.1 meio têrmc. 
~ue :1 !ende à situação anterio;· e à 
pcpula.ção . 

O texto q~:e vou propor atende a 
situação antet·icr e. l' (';~atlvamentê . a 
população. Por ê~te texto nenhun~ 
absurdo se observará.. Nenhum Est~~ du 
terá .representação superior a outro de
maior população. 

A proporcã.o não pode ser estabele
cida de fcrrnu e.bsoluta, porque devl'
mos atender :ls circunst!incias já refe
r1d2.s . Não nns compete !b:ar, exn de
fjnjtivo, o número do~ deputados d:ls 
assembléia l~:gislativas: e. assim accn
tece, é ~reciso Que se ntenda, tanto 
quanto po.:;::;ível. ao de~~jo dos Es~a
dos manifestado na legislação ante
rior. de !)!l.r com o corretivo C:e uma 
propor r;~ o r ele-. ti v a . 

O Sr. José Crisnim O fritér!.o 
adotado pi!lO texto das "Disr.csiçóes 
Transitória.s" ~ abs\U·do. como V Ex.a 
jâ demonstrou. O Amazonas. com 
450.000 habitantes c Pernambuco C•)m 
quas1 três milhões, terão a meslll.a l"e
presantnçw. Não se dá. às populações 
dt' Pernambn~o e do Amazonas a me~
rna proporção de repre~entantes, para 
que possam discut.lr na mesma rela
ti,,idaàe os p:roblemas dos dois Esta-

dos. Todo <:l'itérío que se distancie da. 
proporcionalidade . nos aproxiplará da 
injustiça. Dlmlnuindo-sc o numero d~ 
Deputado.s por Estado, à medida q~i · 
e.umenta 3. população, restringe-se D 
bar-e popular de rcpre~entação d~>mo· 
crâtica nesses Estados. No momen'.u 
em que ~aímcs do regime de ditauur~ 
para. o de liberdades ccnstitucionnis. 
é importante que se atz:m\a ao d.=sejü 
do povo, nos vários Estados, qua~ o de 
ampliar a base de repr:!s~ntação De
vemos dar à;, novas Constituiçóc.) es
taduais estruturação democrât.fca. t!ln
to quanto por.s{\'el, de modo que o 
povo possa ter um Representant':' di
reto em cada camP.da da população -
cperár!os, campone~es, empregados no 
~r mércio, etc. Se se rêstt·ingir a pro
porção quanto s.c número de hab!~an
tc~. tira-se o. pcs::.ibllidnde de rei;re
!ii..'I! t~ção dos v& rios Esr n dDs. 

O S!~. SOARES FILHO - O apart~ 
d::o V. r:::.; . !l ~.erá levado em co::'lside~·a
çi\o, na 4~ :']U!n ~l~tação que vou actuz::· 
~ pro1:..~s!to da C'r.l:!nda qt~e mand~t 
ccmpo!· R(l .'\~semi>léia Estadu~is ~~b 
<:rit~!·lo ti~~ !IOjJ u!açí!v. 

R~almentz., a cutra cmr.t1da suje~ta 
nest!! mJrr.r;ntu à nossJ delibcrar.ão, 
de ~·mtor'i:i de Sr. Eras to Gaertncr. "ctc
tc:rndJ; a qv.c r-•. ~ As::.e.r.!b!éltl.5 Esta.duai~ 
H)am compo~ta:.. de a<·órdo com a P'J
pulaçiio e esta!Jel,'~e urr. mínima de 
3C• e um r.tllixin::r; d~ lOO deputad0s. 
De:!tro t!~::..:.;es li.1:ltes. haverá um 
D::-pmado pr..:·c. caá~\ 20.000 habitan
tes. 

Fel a t:met~d a. v.:I lficarr.')S que o 
At:1azollas t~cú4 H Deputados; o 
Ccarli, €9: 'i\tíi~J.s Gerais, 237; e o Es
t~.do de São P.li.! l" ~.55. Ccmo existe 
um m1nim.o e- um máximo, Elstados 
como Amazonas. Piauí, Sergipe, Rio 
Grande do Norte, Espir~to San to e 
Mato Grosso. terism trinta Depu
todos, enquanto Estados como Rio 
GraDde do ~~'..!!. São Paulo c :':!inüs 
Ge:-•~l:; t:tte t; l~:·:~pa.ssariam 100 c, o~ 
ctoiz primetrc~ . até 201 Deput".dos, fi
cariru~l ;.:m t:i~ t:. o reduzidos - 100 
Denntactos. Evidentemente. seria gran
de· o aumento t~o número de Depu
tacos em tôd~:s a:.; A~sembléias. E pelo 
mesmo critérlo de qu~ ~ composição 
das mesmas não deve !ug!r. quanto 
ao mínimo. ao daque!e C'il.~C cstuva es
tabelecido anteriormtnte - porque a 
competência ctefin!th·a é a das As
sembléias estaduais -. 1~õ.o pocle 
também a Con:~titu!n:e aument,ar 
mt:!to o mimero. porquanto as colo
C8l'la em dificuldade:; p~ra reduzi-lo. 

S2.1Jemos ccmo slio essas cotsas. Fi
xaco agora, o número de deputados 
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estaduais, em bases elevadas, dificil
mente poderão as Câmaras Estaduais 
determinar a red,lção . 

O Sr. Galeno Paranhos - Selia 
um leito de Procnsto democrático. 

O SR . SOARES FILHO - Consul
tando várias opiniões. assentei a fi
xação tm 30 do número m4n1mo de 
Deputados. Sei que. a rigor, para ~1-
gu.os Estados, êsse ra1nimo de 30 a.ln
.:!a é aemasiado; entretanto, se fôs
:;emos descer de 30 iriamos. do mes
mo modo, fugir ao precedente estabe
lecido pelas Assembléias estaduais, 
que v3o deliberar. em de!inlt.ivo . 

Diante, portanto, dessas di!iculda, 
des, aceitei o critério relativo - o 
!Tlínimo de 30 para cs Estados de me
nor populnção. Atendi, ::tssim, o pre
redentc C.as Assembl~ias e.stadu~s 
Constituí:nes de 1935-1936. 

Por outro lado. aceitei o aumento 
reiatívo i população em Estados como 
Pernambuco, Ceará e Santa Catarina, 
Paraná e outros em que cvidf:ntemen
te o númt::ro de habitantes comporta
va ês.se aumento e tendo em vista ain
da a clev.:l~'ão do número de Depu
t::4dos com assento nesta Casa. 

Seguimos inval'icvelmente êsse cri
tério para todos o~ &itados. E den
tro das di!h~l!ldades já apontadns, 
r;hegal·~amo;:; a. uma proporcionalida
de relntlva e não absoluta. 

O S1·. Galena Par anhos E' o 
único critério A.conse lhãvel. 

O SR. SOARES FILHO - Caso 
contrário teriamos de adotar a única 
c::nenda existente. isto é - rnúümo 
de trint~ e máximo de cem, e dentro 
dP.sse limite um deputado para :10.000 
hab1t"-ntes . Os Estados teriam qua
t·enta e cinco. setenta e mesmo cem 
dr.putados estaduais. 

As bl\ncadas consultadas em sua 
maioria entendera:n Qt:~ os erários 
estadmt.ls dificllmen~e poderiam com
portar numentos nes~a proporção. 

A~sim. estabcleceu-sP. um quadro re
sultante da aprovação da parte !inaj 
da emenda 1. 198, que manda seja o 
r.úmero de Deputados Estaduais fixa
do na base ào aumento dos deputados 
federal~ . estabelecido na última lei 
cle!totnl e agora na Cvnst1:uição que 
\'Otnmos. atendendo a!ncta ao texto do 
ato COl)StltucionaJ e no min1mo pro
posto n:1. emenda Gaertner. 

O Sr . Ne.<:tor Duarf(" - O nobre 
orador pode informar llUal a rcpre
st>ntacão da b~ncada est!lduul da 
Bahia? 

O SR. SOARES FILHO - E' de 
sessenta P..eprcsen tan tes. 

Dentro Gos 'limites dos textos cita
dos as representações estabelecidas na 
redação que proponho estão exatas. 

Alguma pequena discrepância. que 
exista. não purtlu do mP.u critério, mas 
da grande a.noma.lla das situações an
teriores que não podie.m ser despre
zadas totalmente para criar um cri
tério inteiramente arbitrário. De sor
te que, jogando com a representação 
anterior e com o aumento relativo à 
elevação do número de deputados fe
derais desta Casa. ttríamos o seguinte: 
Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 37 

Aqui vê-s~ logo: o Amazonas tem 
trir:.ta c c P!!ré. tr1nt.a e sete, sen-do a 
população do ,primeiro meta{ie do se
gundo; pa:ece absurdo mas de tato 
1~io é, !)Cis tive de me ater ao pre
c.:dc:ntt - o Amazonas já t!nha trinta 
e se!.s. De ma11ei:-a que apezar de ~
mil~~.:!ção sofrida a proporção é a.pe
n~s relativa. comú já expliquei. 

O Sr. Oalenu Paru.nhos - O crité
rio d·~ V. Ex.o.. portanto, foi de orden~. 
.).)Oliti~:l • 

O SR. SOARES FILHQ - Conti
nuando: Ma:·~nhão - 36. 

P lP. ui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Ce:~rá . . ............. : . . . . • . • . . 45 
s e:rs:p,:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
ALq;t:lS . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 35 
Rio G~·andc do No:tê . . . . . . . . . . 32 

Vêdc b~m o critério seguido: mesmo 
naqueles Estados em que m{.; encontrei 
em g:-:l.nGes dificuldades, em ta.ce de 
tt)d~s essas drcunstl\ncías, mesmo 
nesse~ p:c-cure!. estabelecer a equipa
r:.ção . Vede bem: Amazonas ~om 418 
nül h&.i>it9.ates ficou com 30 · Depu
tado~. Pdo mesmo critério o Rio 
Grande do Norte~ com 478 mil hab1-
t~nt.es. ficou com 22. Obedeceu-se à 
grA da~ão em todos os Estados. 

O Sr. Amando Fontes - Quanto a 
Se:gipe, é pe.:-!eite.m-ente justa. 

O SR . SOARES FILHO - Pros
s\gz.:ncs: 

Paralba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
P~rn:1mbuco . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
B~hl~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Espi!-ito Santo . . . • . . . . . . . . . .. • .. 32 
Rio de J?.neiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Quanto ~o Rio de Janeiro. é o que 
est!!. va fixa {lo r.as Coa stituiç-óes tnte·
:·iorcs. 

~ri na~ Gc.nis terá 72. 
Vamos observando Que hã uma. es

?é~:e de funil. De fato, pela 6Ua po .. 
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puw,ção, Min ?-~ Gerais teria um núme
ro muito ~1 ::::na de 72. Entretanto, 
como na Cám~:a Fe-deral esta.belecc
mcs dois t:.=:tos, sendo o primeiro de 
um deput:1.d<> para 150 mil hs.b!tan
tes, ~ té 20 representa!ltes estaduais, 
para os Estados mais populosos, evi
tando-se. assim, assembléias muito 
numero~.13 . 

Oepc!s· de c~rto número, estabelec~ 
o c:r!tério d-e crescimento menor. Por 
isso, M!nas Ge:-ais ficou, apenas, com 
72 e S. P~ ulo co:n 75. P:ossegulndo 
temos : 

Goiás . . . .. ......... . ....... . . : 32 
Mato G!·c::so . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

E'Videntemen~e. a :r:speito de Goiás 
e M~to Grosso, o argumento é o mes
mo (4Uc em rehção ao Amaz<lnas e ao 
Pará. Mato Gr osso tem a met&de da 
população de Goiás. mas o número de 
de;>utaâcs foi fixad~ em 30, pelas l'a
zões já expostas. 

O Sr. Dolor de Andrade- Dou in
teira apeio à oric:ttação de V . Ex.• . 

O Sr. Galena Pa.ranhos - Aplaudo 
i:.~teir::.m~:1te ê.:se critério. 

O SR. SOARES FILHO - Vlmos 
adian~e : 

s·. PJ.ut) ............ . ........ . _. 75 
Par:l.:lá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
s~ !1 t R C z i. à :·ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
R.!o G:·a.!1:le dJ S'..ll . . . . . . .. . . . . 55 

O Sr. Glicdrio 1llves - Ti::h2mos 
35. 

O SR . SOARES FILHO - Devo ex
!)l!<ar o c~~o do Rio G~·ande do Su], 
qu~ . a m~u ver, abona o cdté:-iü .se
grudo anteriormente n<::-.:s.e Est.ldo. 

S 1 bcmc.s que u Rio Gra.•~dê do Sul 
tinh!l fl c:· 110!'111::1. não organiz2.r uma 
?.ilsembléia [egü:btiva no sentido po
lfti·co à o tf:~·m::> ... 

O Sr. Glicf.ria A.lv~s - Não assim 
de- l!J34 ·2m dia:1te . 

O S~~. SOARES F!LHO - . . . mas, 
ap;mas . um::~. assEmbléia orçs.me·:ltá.r1a. 

O 57'. G l idrio .4lves - Isso nntes de 
1930 . 

O Srt . SOARES F!LHO - t::.ssc 
c:.i t~i!'~ .J , ·: :!?. rio ao da defí:Sl dss !l
nança,; 0<l E.st!ldo, levou semp:-e o 
!Li o G!T~ ~::! o .J Sul a nu.nter peqt;ena 
:1 :;;.ozm::.:~ : :>. : e~i.slativa. No entanta, eu 
1:ê.:) pc·:i r·•·: :' .. neste t:-a bs.lho, esbbale
c~mio :.n~ z ,;; c~rtas de cálculo, apre
s.:>!'lt:-.r c Rio G!'anl]e do Sul com um 
número menor de d~putados do que o 
E3~ad e do Rio e Pernambuco. qus.n-do 
su~ pc;mlação é, evidentemenoo, 
m9.io:. De sorte que as categorias de 

cálculos C!Ue fiz se refletiram. t.!!.mbém, 
na cg,so elo Rio Grande do Sul. Daí 
! , t!xs.ç~o d-J núnu:ro de rc..xesentan
r,~:; Em S5, Emb~rJ. fôssc. evide!ltemen
te, meno:: :10 passa do. 

O Sr. Aureliano Leite - · O t.raba
lho dt> V. Ex."' está. feito com muH.a 
lógir.a e bom eenso. 

O S~. SOA'R.F..S FII..HO - Posso 
af!rm:!.!' à. As~embléia que. com as 
contribuições que · tive em mãos. 
procurei, co:n boa vontade e com as 
poucas luzes de que díspunh~ . . . a-:.:o 
u:poicutos gerais) . 

O Sr. Ga!cno Pa1·o.nhos - O traba
lho de V. Ex.:\ 6, de fat:), brilhante. 
<Apoiados> . 

O SR. SOARES FILHO - . . . mas 
com muita sin.:eridade, realizar a ot:>ra 
que há de serVir de orientação média 
às assembléias est:.>.duats, que, em de
finitivo, fixarão o número de seus re
presentantrs . <111uito bem. Muito 
bem. Palmas prolongadas. O orador é 
cumprim.c;·z.tado.) 

O SR. PRESIOEN1"E - Vamo~ 
proceder i4 votação da. emenda. 

O SR. SOARES FILHO <Pela or
dem) - Sr. ?resi:lente, pediria a 
V. Excis. prefe:·ência para a rect:t
çáo que engloba os dois textos. 

O SR. PRESIDENTE -- A redaçá~> 
que contém os dois textos ê a se
guinte: 

"Art. 11 -· - ~ 1.() - O númer-:., 
de Deputados das ·Assembléias 
E!;taduais será na primeira elel
çãu, o seguinte: Amazonas - 30, 
Pará- 37, Maranhão- 36, Piauf 
32, - Ceará - 45, Sergipe - 32. 
Alagoas - 35, Rio Grande àv 
Nort.e - 32, Paraiba - 37, Per
nambuco - 55. Bah1a - 60, Es
pírito do Santo - Z-2, Rio de Ja
neiro - 54,' M'inaa Gerais - 72, 

, Goiás - 32, Mat(.o Grosso - 30. 
São Paulo - 75, Pa1·aná. - 37. 
Santa Catarina - 37, Rio Grande 
do Sul -55'' . 

Vai-se procl:dt!r à votação. 
Os Senhores que aprovam a reda

ção que acAbei de ler. queiram levan.
t:u-se. (Pausa) . 

Está aprovada. <Palma.s) . 
Meus Senhores. está sObre a mesa 

pedido de destactue para emenda ofe
recida pelos Srs,. RepresentA.ntes Soa
re:s Filho e Catres de Brito, na Co
missão, relativa ao preenclúmento dos 
lugares de deputados. Ê a se~ te: 
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"Suprimam-se as palavras '·nos Es
tados onde o número dos represen
tantes à. Câmara dos Deputados não 
corresponda ao estabelecido na Cons., 
tltuição,' e acrescente~se onde con.· 
vier: 

"Os Tribunais Regionais para aten
der ao número de Deputados em cad!l 
Estado, qu~r em referência à popu-

. Iação. quer ao mínimo. procederão 
a. . nova determinação de quociente~ 
eleitorais e partidários, tendo em ''fs
ta a situação acima referida, apro· 
vcita.ndo para indicação dos elettos 
os atuais suplentes". -- Catres de 
Brito. - Soares Filho',. 

O SR. SOARES FILHO - (Para 
encaminhar a votação) ·- Sr. Pre
sidente, a emenda que vamos votar 
manda prac.:eder a nova determinacão 
de quocientes eleitorais e partidários, 
em lugar de nova eleição nos casos 
de aumento àe deputados, quer em 
atenção à população atual dos Est.!l
dos, quer r.m referência ~o mínimo de 
sete Deputados fixado' pa.r:t os Esta
dos de Am;:~.zonas, Se1·gi pe e Mato 
Grossc. 

As operações determinariam a. cha
mada dos suplentes existentes para 
precnch!r.tentc das vagas. 
· O autor da emenda foi o nobre Re
presentante do P!l.rtido Comunista 
na Comissão da Constituição, o Qual, 
embo!·a médico, deu cn bal d~empe~ 
nho à sua mi.sslo, e, pertcnc:~ndo :l 
um partido de e:~trema eSCJUCrda. sou
be pleitear, muita:; vêzl'!s jsolado. mas 
semo1·e com raro equilibrio, a aceita
ção ·dos seus pontos de vista. conquis
tando a conslderação c a estima re
almente, creio eu, de todos os mem
bros da referida Comissão . 

O Sr. Hermes Lima - Perfeitamen
te. O testemun11o de V . Ex . o. é de 
tõda a. Comissão. 

O SR . SOARES FILHO - Faço 
quec;tão de proferir êste juizo que é 
de justiça à ação do Sr. C~ ires de 
Brito. no seio da Comissão. 

O Sr. Flores da Cunha - Apoiado. 
O SR. SOARES FII.HO - Devo de

clarar que o texto da Cn"·~nda tem 
um fundamento doutrinário realmen
te sólido . E' o se~;uinte: a lei eleito
ral, sob a qual fomos eleitos, adotou 
o critério proporcional, e a Constitui
ção que acabamos de votar também 
seguiu êsse mesmo crité11o. Ora, Sr. 
Presidente. vamos realizar ele-ições em 
vários Estados em caso de vagn ... 

O Sr. Nestor .Duarte - Que vai ha
ver? Novas eleições? 

O SR. SOARES FILHO- Em caso 
de vaga, ou de aumento de Represen
tação . 

O Sr. Nestor Duarte - Em caso ele 
aumento, porque novas eleições? 

O SR. . SOARES FILHO - Porque 
assim o determinou a Constituição . 

O Sr. Nestor Duarte - Não deter
:ninou isso. A Constituição fixou cri
tério dentro do qual seria estabeleci
do o número de representantes . 

O Sr. Prado Kelly -A Constituição 
determinou que a lel tlxaria o núme
ro, em atenção à(!uele critério. 

O SR. SOARES FILHC - Fixou 
um mínimo diferente . 

O Sr. Prado K elly - O mínimc de 
sete . 

O SR. SOARES FILHO -- Foi au
mentado o mínimo . A Constituição 
assim determina em dispositivo que 
não teve destaque contrário . 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex: . a. rne 
perdoe . Pelo texto da Constituição, o 
que mdepende de lei ordinária e de 
outra deliberação do legh;la.dor co
mum. é o número mínimo de caàa 
l'epr(!sentação. Ai. 1'\im. haverá ~lei
ção para o r.:-eenc;himcnto dêsse nú
me::.-o . M:.~.s, o que se pretende é que 
os Estados, cuja representação teria 
que si:r majorada, não por:lerh!r-. 
.::eixar da atender à Constituição, por
que aí S?. estabelece o crité:·~o para 
o mínimo e para o máximo. 

O SR. SOAij.ES !"!LHO - Vou 
rcs;.londer ao aiJarte do nobre Depu
t::tdo Sr. Nestor Duarte. 

O a:·t. 11 das ''Disposições Transi
tórias•· declara no ~ 2. 0 que. na mes
ma data. isto é, qunndo se realizarem 
as elejções para o Legislativo Esta
cual. serão feitas igualmente as para 
o tercetro Senador. e para. Deputados 
no:! Estados onde o número dos Re
pre.sE>ntP..ntcs não corresponda ao es
tabelccirto n'l Con stituição . 

O Sr. Nestor Duarte - Número 
minimo . 

O S.R. SOARES FILHO - Depen
de da interpretação do texto. 

O Sr. Nestor Duarte - Desculpe
me V. Ex .'". mas querta. insistir: ll
mite minírno. 

O SR. SOARES l''II.HO 
Para. coml)lets.r o 1ninimo, cer..am~~:-n
te. mas acrescenta o artigo: quando 
haja vaga, como no caso de Santa 
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cata.rlna, onde a lista dos ~1Pnte.'3 
está esgotada 

O Sr. Nestor Duarte - Mu!to n~m. 
Desejo, a.penas, fixar a minha opi
niá<l. Sabe ·com que ~ncanto ·;.;~.mprE: 
voto ao lado ~ V. Ex.•. ~ !l.té hoje 
nã.o tive eru;ejo de di:vergtr. 

O SR. SOARES P.ILHO 
A honra é tôda minha. 

O Sr. NestOT Duarte - Segundo a 
emenda que V. Ex.~L está defendendo, 
cogita-se apenas de providenciar a 
eleição na<tueles Estados cujo minimo 
não foi at.endldo, e a eleiç§o ~os E.s
tndos onde houver vaga em vinU\.\~ 
de mo1:te ou renúncia. 

O 8a. SOARES FILHO 
Respan.do a V. Ex.• . A emenda :1ão 
se re.fere a êste ou àquêle caso · e.st3.
bel~ o critério par&. verlftca.çáo dus 
,J!eitos. A emenda não t.ral.a de elei
(;ã~ alguma; es+;abelece, a.pe~as, um 
critério de verMicação dos eleitos com 
o a.pravettamento dos ~uplente.:; da 
eleiçúo de 2 de Dezembro. Não é m~· 
nha emen<ia que manda que se efe
tivem as elei.Çêies: é o art. ll <las Dis
posições Transitórias. 

O Sr. Luis Vtana - Em ~·~hçilo tiOS 
chatnMi.JS grandes Esta.dos, núnna 
opinioo é que estamos fa·z.-en::!o a c.a
ma n.ntes ee têrmos a noi;.ra. porque, 
no meu enten.cter, o qui"' não exi:>t-: 
é o aumento de Deputa.d<>S. f:s~ 
a.cresdmo só existe nos pequ-encs Es
tados. 3sto é. em relação à.quêles que 
têm menos de sete Deputados. Quan
to a.os dema.t~. acr-edtto que o núm~ro 
só poderá ser ms.jara.do quando :~. tci 
o estabelecer, nos têrmos da ~0:1.-lt!
tuição. 

O SR. SOARES F1Ll10 
Peço a atenção dt-s Srs. ~rt:sênt:rn
tes - pe.rlind·o antes desculpas --: es
ts.m.os pe-rden-do tempo, porque a 
em~nda não tr3.ta absolutamente dt! 
qualquer el~içã.o. O texto que tratf\ 
desus eleições é o a.rt . 11 da.s Ois po
sições Transitórias e quem tem dt"' 
apreciá-lo não sou eu. é o Supertor 
Tribunal. 

Dizia eu que a em-end-a tem 1.11n 
fun.d1tmento d{)utrlnâ.rio, e .:'Stá de 
aclrdo com a nossa orlent?.ção !e!ri::; .. 
ltttiv;~ ... 

O Sr. Prad~ Kelly - Ponto essen
cial, em rela.t;fio ao qual V. Ex." não 
tem contrnditor. 

O SR. SOARES F!LHO 1 
-

. . . nessa matéria . 
A legislação eleitoral ore vigente~ 

a .Própria Constituição que acaba
mos de \"atar a.:lotara.m o sistema pro. 

poreta.nal. E se a eleição se venflc:1r 
para um Deput&do, com() em S:lnta 
Catarina., ou para dois, como en'l 3cr
gipe, em Mato Grosso e no Ain.a.~ • .:ma~. 
~ proporção não s.e pode esta~l~cer · 
no primeiro CMO, B.bsoluta.ment-e no 
segundo é poss1vel, mas só na n1po. 
tese óe dois pa.rtidos OOl(l)ata.rem a 
eleição. Se nã.o ror assim, nio na 
prQPOrçio e a emenda, a.proveitan.ao 
os ~l-entes da el ~i~o de 2 de Üé .. 
zembro, m-ediante novos levan tamen. 
tos de quocientes eleitorais e p~~
rfos, respeita ês.:>e prindp1o . 

O Sr. Dolor de Andrade - Pedirla 
a V. Ex.a que lêsse a em-enda, porque. 
como Representt1.nte de Mato Gros.5o, 
estou intere~do em conh-ecê-la p::'L·~ 
feitamente . 

O SR. SO~ PILHO 
Não acreooentarei outro argumento 
Eenã.o êste: a eleição de um Depu-ta-do 
ou de dois não permite o crltér1o pro
porcional estebelecklo na lei eleitoTal 
e o.a. Constituição. 

A emenda { esta: 
"Os Tribunais Regicm~1s, pa!'a 

atender ao au!Tliento d() núnli!TiJ 
d-e Deoputa.c1os em cada Estado, ua 
1próx!ms _ eleiç~ ccm'Plementar, 
.Procederao a nova determinação 
de quocient-es eleitorais c >ar:i
dários, tendo em vista a. sítuaç:l.o 
uima referida. e S.PTO'Veitllndo 
para indicação dos el::itos os 
atuais suplentes'' 

(Trocam-se nu.m.erosos a.]Y.!.rt~s. 

O Sr. Presidente, fazendo soar os 
tímpanos reclama. atenção) , 

O SR. SOARES FILHO - Não é 
'P~ivel, pela emenda, que os Deputa~ 
dos cho..tnsdos à. reDresenta.çã.o nesta 
Casa possam pe:·der o mandato, por
que em face do número exlguo d~ 
vagt?.s, o jôgc C\os dois quodentes - . 
~~rtidário e eleitoral - n§.o permiti
rá. que êssa. h.ipót·~se se verifique . 

O Sr. Barreto Pinto ~V. E.x.• a~ha 
que o c:ílcnlo de-ve ser na base do re
censeamento d-e 194{) ou da estlma
tivn de 1945? 

O SR. SOAP-ES FILHO - V. Ex.~~. 
está. ls.bor~llco em equivoco. A emenda 
na. da tem corn o recense!l men to de 
1940, nem com a estimativa de 1945. 
O disl)Os!tivo rst.3.belece a~enas o C!'i· 
tério da novo cé.lculo do quociente elei
toral e t:srtid.á.rio. 

O Sr. Barreto . ..,tnto - Em relação 
a novas vagas? 
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O SR. SOAP .. ES ·''lLHO -- A emen
da não trata dessa matêria , versada 
no al'tigo 11. A objeção que V . Ex.a. 
faz argutamente, conhecedor que é da 
legislação ele i tora L .. 

O Sr. Bu.rreto Pinto -- Obrigado a 
V. EJC.A. 

O SR. SOARES FILI-IO - ... refe
re-se no artfgo 11, que t>s'tabcl~e- as 
eleições. Não posso assim fixar a con
ceituação do artigo 11, porque seria 
apenas uma op1ntão pessoal. visto 
caber aos Tribunais Eleitorw n. in
terpretação. 

O Sr. Barreto Pinto -- Desejaria co
:l~ecer a opinioo d~ v. Ex."· o cãl
culo ·deve s-er b!:.s-eado no :-.::cmsearner.
to de 1940 ou na est:m::t t!V1i de 1945? 

O Sr. Nestor Dua:te - O orq dor dá. 
licença para um a,.parte? 

O SR. SOARES FILHO -- Resoon
dere1 a V . Ex.11 , ch3.mando. sobretudo, 
a atenção das bJnC'ddes de São Paulo 
e Minas Gerais. A nus. pcrém. dese
jo ouvi.r o aparte cio nc'jre Rep-re
sentsnte Sr. N·:>sto: Du:lrt~. 

O Sr. Nestor Duarte - Perdoe-m~ 
V ~J:." a insisténc!a, nva<; desejo c~cla
•re-cer-me sôbre 1 mat~ri::. . ~obr~tudn 
em faca do tum1 .. Jto :u~ st- est.á e-sta
belecendo no !Jlená:-io . .Oevt>mos dis
tinguir n elEição de D::>putndo~. para 
<'~plets.r o lim1te min~mo asegu:·ar!f'l 
na-eonstttuição, da clci~~0 d~ Dcnuta
d.O.S para acrescE·ntar o Umii~ máximo 
P.~se~urado n::~ :n~sm:?. CC!1 :: ~ituição. 
E quero distinguir poro. ue . cnquant u 
para o .llmtte mln1mo a Constlt.uição 
é- ta:cltiva. torna.ndo. desde já, obr!
g:::tório êsse lim ite. pl-:-~ o limite má
ximo deixa o assunto n le! ordtnárh. 
'E' neces~á!"io prtmcin.. que se ve!i!i
que o censo demográfir.c d!' c:?.da Es
tado. N<> p:ut!cular. V E-x :l t1á de 
c:o:1vir que o Hmit? máxime não é 
obrigadc pela Ccusttiulçti.o 

O SR. SOARES F!l..HO - Não é 
es.;a a m3tédR que a emenda procura 
·!·e~ul:u . j9. o dlss.e. Jutçc oara resu
mir. que a em~·ndn e raoz·oável e visa 
defE-r.der nas pró:'!!m:.~ elelções para 
\'Sges tU Cfl.man do-: Deputados o 
sistema pro;)o:c~onal. 

O 5R. PRES·TDEN'l'E -- Lembro no 
nobre or~dor que o tempo está a 
!inda r . 

O SR. SCARFS PILHO ·- Dient~ 
da observação que :-.c:t l.•!l de fazer o 
Sr. Pre~iãt:n te . quel·o . nestEs pouoos 
lnstan~s. ,1;. q~:e f\1t chamado a dar 
op!11!ác :::ôb~· .. o c. un:cn to dl~ repr-e-

senta.çóes em face do recenseamento, 
dizer que é justo - se o te:lCt"' cons
titucional p~rmitir ~slia interprets.çã.o 
- que se ve~·Uiquem também eleições 
para aumento das bancada.:: da Bahia 
São Paulo e Minas Gerais, porque: 
evidentemente, a Lei Eleitoral, que 
fixou o número de Rep.resentantes 
'?ara a Càmara dos Deputados, na 
ultima eleição, adotou, para cálculu 
ela população. a estlmaUva. de 1945. 
menos no tocante a êsses três Esta
dos. Por isso, seria Justo, dentro do 
texto çonstttuc:lonal, uma inte:-pre
tação que permtt~se o reajustamen
to pretendido. 
<Mu.tto bem: muito bem. Palmas.> 

O Sr. Costa Neto - Sr. Presidente. 
peço a V . Excia. que conceda n 
palavra ao nobre Senador Ivo d'Aqui· 
r.o. 

O SR. PRESIDF...NTE - Tem a 
pnlavra o Sr. Senador Ivo d'Aqumo. 

O SR.. IVO D ' AQUINO - Sr. Pre
sidente. o texto do projeto, que foi 
aprovado em votação global, diz o se
guinte. no § 2.0 do art. 11: 

"§ 2. 0 na mesma. ela ta ... '' 
ll.to é, no primeiro domlngo após 120 
dias, contaclos dJ. promulgação do Ato 
.-\dicional. 

•·se re~d:z:: :·:1o. nos Estados e 
no Distl'ito F~eral. tleiçôes po.ra 
o terr.eiro lugar de Sen::tdor e seus 
suplentes < Ccr1,:;tituiç~o. art. 60. 
*~ 3.0 e 4.0 >. c bem a.s:iirn part:s os 
supl~ntes partidários do.~ Senado
res eleitos em 2 de dez~m.'oro de 
19-!:5, se. em relação 3 est~. não 
tiv ~r ocorrido \'~!;::a ... " 

pt·!r.ci'palmente, 15to. qui' é objeto da 
discussão: 

" . .. nos Estado.<r, onde o núme
ro dos Representantes à Cdmara 
dos Deputados né.o corresponda 
ao estabelecido na Constitu.fção: 
nos Territórios. exceto os do Acre 
e de Fernando de Noronha, para 
um Deputadõ federal, etc''. 

A emenda proposta pelo Sr. Depu. 
tado Milton catres de Brito e aqUI 
defendida pelo Sr. Deputado Soare:; 
Filho, determina: 

"Os Tribunais Regionais para 
atender ao aumento do número 
de deputado~ em cada Estado, 
quer em referência à população, 
quer ao minlrno. procederão a 
nova determinação Q(' concientes 
eleitorais e partidários, tendo em 
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vi;;ta a !-:ituacãa ~cima referida, 
e apro,,eitando para indicação 
dos eleitos os atuais suplentes". 

Peço a atenção da Casa . Vai-se 
proceder à elei~áo para o preenchi
mento, em primeiro lugar, de vaga-; 
novâs, criadas pela Constituição; e. 
em. segundo lugar, paro. va.ga.!i j {t 
~stentes e devidas ao falecimtmt.o 
de vários Representantes, quer Ser.a
dol'es quer Deputados. O motivo 
principal da discussão é o preenchi· 
mento das vagas criadas pela Constf, · 
tuição, que a emenda defendida pelo 
nobre Deputado Sr . Soares Filho 
pretende se realize l>o:· c:ritédo que 
não o eleti\·o. 

O Sr. Jorge A.mado - .. Para.. assim, 
manter o princípio da proporcionalt
cta.de. 

O SR. IVO D' AQUINO - O cri .. 
tério proposto corresponde a uma ver
dadeira. nomeação de Deputudos, fei
ta por um principie que. embora le
gal, exclui, positivamente, a partici~ 
pação do eleitorado no pleito. 

Não pcs.~o compteender como sL' 
faça o preenchimento das vagas cria-

. das pela Constítujção, ~enão por me:!o 
<lo ~ut'ró.gio popular. Nem posso P.rt·· 
tender como. oelo critério de que re · 
sultou d-etermi.~.1ado cucicnte nas elei
cões realizadas em 2 de dezembt'o . 
nós um a.no depois, sem maior con .. 
~ulta ao cie:toracto. !lem. arcndr.r n:í 
:10\·as aspi!:\ :;óc::s dn.s correntes de op!
nião de c:!dR EsLado ou TenitóriiJ. 
vamos, por éste melo. predctermin~r. 
preestabelecer que certos Represen 
tantes entrem na C{,mar:l ou no Se
n.edo sem ser por meio de eleição. 

O Sr. Nestor Duarte - Desejo que 
V. Ex.a sobretudo dlsUnga, na emen
da ora em debate. a h ipótese do at:
.mento para atender ao limite mfnlmo 
da Constituição da. hipótese do acr6s
C'1mo do número de d~putados por 
aumento de populaç:ão . Quanto à "!'
gunda.. é absurda, porque o aumento 
de população está dependendo da vc
re!icação do censo demográfico e ain
da do que dispuser a lei ordinária . 
Quanto à primeira p~rte . acho jm::.•) 
o critério da proporcions.lldadc. 

O SR. IVO D'AQUINO - Isso n~n 
exclui. cosolutamente, o vício de O':~ 
gem de se escolherem representantes 
da Nação sem ~er por !;ufrâglo direto. 
Quer a população aumente ou dtm: 
nua. nada disso poderá. influi: quep
to ao sistema do prcf>ncJ'ljm~nto do 
número de rP.presen~.antes. :e:,..-;sc s1st~
ma só poderá ser, logicamente, o es-

tabelccido pela iei eleitoral e pc1-.l 
Constittúção. 

O Sr. Luis Via7la - .No meu en 
tender, a realidnde dial"lte ela. qu~l 
nos deparamos é: a seguinte: esta
mos entre escolher a proporcionalida
de ou proceder á eleições novas. para 
atender a essa m ajoração. Nessa hi
pótese, em todos aqui:lcs Estados onde 
a majoração é de apenas dois depu
tados. como acontece com o..quêles qu~ 
agora têm cinco r epresent,!ll.'ltes, nin 

pod~rá sct obedecido o ~rít(!rio prc,
porcional, porque, evidentemente, on · 
de houver eleivão para dois represcn · 
tantes apenas. o critério p~·oporctonal 
não pOde ser levado a efeito. Fo.ita
mos, portanto diante da seguinte al
ternativa: ou desprezar o critério 
proporcional tm f~vor éle elelções no
va::;, ou procurar um critério QlJf: 
atenda, de qualquer modo, à propor
cionalidade. E, então, sel'á. dada pre
ferência aos s•Jplentes elei~os em 2 d(' 
dezembro. ~te, para mim. é o di
lema . Devemos ficar com uma ou 
outra. solução. SP. qutse:rmos mnnter 
a proporcionalidade. tt!remos então de 
recorrer à eleição de 2 de dezembro 

O SR . .i.VO D'AQUINO - ·- Respon
derei ao anarte oue 1~e fol dn.do. Nf.1 
estamos qÚebl·nndo o sistema de pro
porcionalidade .. . 

O Sr. .Raul P ila - Não estamc~ 
quebrando, porque já \oi quebrai:!o . 

O SR. IVO D 'AQUINO - .. . por
que, desde que se cr!em noVC!S vagas 
estas só podem ser preenchidas ptlr 
meio de elelçf,o. q :atlqucr qu::! $c.: ~ 
o sistema adotndo . A em~nda n::io 
visa proporcionalidade. ~e não di.:; f f' r
çgdamente. O seu propósito é, no 
fundo. log·rar a nomeação de repre.. 
sentantes do povo, subtrnh~do-se ól 
ê:::te a liberdmi e de opinião . 

Com o debRte ora l:rav&.do, dcse.i~
se aue o criti::-lo adot~1 clr1 num:- ei t' i
ção ·prevaleça em outra ren.lil.ndn um 
ano depoJs, ou, melhor. prete:-Jde .. ~c 
o aproveitnmcnto de um co~iente 
eleitoral, já. passndo em .1ulgado. ) â 
consumado, pa.ra nêlP. se basear o cal
culo de uma eleição simulada . :t ver
dadeiro absurdo. pois a própria L r1 
Eleitoral dispõe que. quando não hOl l 
ver suplente para preenchimento ele 
vaga, proceder-se--á. a nova eleição. 

Ontem. o •• Jornal do Comércio". 
prestigjoso órgão da !mprensa desta 
Capital, publicou a respeito uma "vá
ria", que considero irrcspondívcl 
Aconselharia, se possivel, e houvesse 
tempo, que a todos os Srs. Repre · 
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~entant:.es fossem presentes os arJ?u
mentos oferecidos no citado edftor!al, 
que abordou a. questão com sereni
dade, pufe.ito conhedmento da le1 e 
dentro do regime vigente no BrasH, 
no to~ante à rea.lh::a(ião das eleições 
pelo sistema propm·clonal. 

Não desejo prolongar o debate. 
Affrmei e sustento oue o crJtério pro
posto e defendido ôelo nobre Repre
sentante Sr. Soares Filuo equivale ~ 
urna verdadeira nomeação e não n 
urr.a ele1~ão, cMuito be.ml; c' dent:o 
do sistema democrático, todo preen
chinlento de vaga só se pode preces
ser medi::tnte consulta n.o eleitorado. 

Assim, Sr. Presidente, o parecer da 
Comi:.s?.o. que l"~pres~nto no 1ns\.3.nte, 
é pela rejeição da emenda de!endlda 
pelo uobre colega Sr. Deputado So~
l 'es l''ilho. (Muito bem; muito bem. 
Palmas>. 

(•) O S.R. NESTOR DUARTE <Pe
la ordem l - Sr. Presidente. requelr0 
destaque, na emenda em votação, da 
expres.são ''decorrente elo aumento d 1. 
população'', para que a Asscmblé~a 
se manifeste sõbre as duas hipóteses: 
a da vnr,?. decorreHt2 da ex:g~n: ia 
da Constituiç?.o, que torna, desde já, 
obr1gatór1o se atenda ao limite m~ · 
nJmo da representação 1 muito bem): 
e a da vaga rt:Sultante do aumento 
da população. 

B~.:::ta !tUt:' V. F.xcill. S:·. Pre.üu~n
te, l~ia i emenda para compreender 
o destaque requerido. 

(~) O SR. IVO D'AQUINO <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, deélaro, em 
nome da Comissão, que a mesma não 
está. de acô:-cto <:om e ped!do !onnt:
lalio pela nobre .Representante, de vez 
que oplnou contra a própria substãn, 
't!la da emenda. Não foi impugnada 
esta r.)'U aquela ldéla, êst.e ou aquê~e 
principio, mas a emP.nàa em su~ to
talidade. Portanto, não há como di
v1dt-la para a votação, porquanto a 
Co:nJssão se manifestou cont1·a a 
emenda. 

{") O SR. NESTOR DUAR'rE 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, o 
nobre senador Sr. Ivo d•Aquino h& 
de convir que me assiste o dJrelro de 
requerer o destaque, que visa, sobre
tudo. mlhor orientar o plenário. 

Reitero, pois, mê-u pedido para que 
a emenela seja. votada, parcelad"-· 
mente. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Representante refere-se à expressão 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

··Os Tribunais Regionuls, pata 
~tender ao aumento do número ele 
Deputados em cada Estado, quer em 
referência à. população, quer em re
ferência ao mínimo". 

O SR. NESTOR DUARTE("') (Pela. 
ordeM.) - Sr . Pr~sldente, dest!jo que 
V'. Excia. destaque as palavras "quer 
em referência à população'', para vo
tar-se depois a emend2. apenas quan
to à expressão "quet· em referência ~~ 
mínimo". 

O SR. PRESIDENTE - Meus se
nhores, há um pedido de destaque do 
Sr. Representante Nestor Duarte. 
Seu requerimento é impur,nado ~ela 
Comí~são; mas vou atender a S. Sx:•. 
Os Srs. Representantes que concor
dam com a votação parcelada quei
r~•m levantar-se. (Pausa>. 

Não foi aceita. 
Em vota~ão a emenda dos Srs. Ca ~ 

res de Brito e Soaras F'itho. Os Srs. 
que a aprovam queiram levantar-se. 
(Pausa> . 

Foi regeltada. 

O SR . C AIRES DE BRITO - Re ·· 
queira verlflcaçáo de votação.' 

O SR . PRESIDENTE- V. Excia 
concorda com a. Vú ta 7ào .;imtóllca '?' 

O SR. CAIRES DE BRITO- Per
feitamente. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que votaram a favor da emenda. 
cltwirnm levantar-Ee. 

E:;;tf confirmada a. rejeição. 
En-:.enda d~ St·. So:: rc~ Filho. nú

m~!ro :L~e:~. i.lOS :-:er;u!n~es t.Jrmos: 
"Art.. · O G ovérno nomeará 

uma Comissão de professôres, jor
nalistas e escritores que, estudan
<io as difere~was entl·e o por tu
guês de Portugal e o portugues 
do Brasil, opinará sõb.re a que·:
táo da denominação da Língua 
Brasileira.,. tão insistentemente 
reclamada por muitos intelectuais 
e já adotada por uma. resolução 
aprov·ada pela quasi unfmtnudadc 
do Conselho Mun1c1pal ào Dis
trito Federal" 

O SR. SOARES FILHO- Sr. ·P.re
stdcnre, muitos oradores dos mais 
ilustres e eruditos ocuparam esta. tri
buna, defendendo uns o texto d~ 
emenda a. resl}etto da dcnominaç~o da 
Hngua. n~ctonal e outros combaten
do-a com ardor. 

< •) NAo fol revisto pelo orador. 
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Ences.m!nhando a votação dessa 
e~nda de que lui um dos sl~natá.rlos 
sigo o impulso de uma convicção ge
rada d~ há. mu~to em meu espirito. 

O Sr. Plimo Barreto - v. Ex.3 

zcha o.ue isto seja matéria capaz de 
preocupar uma Constltu~nte? 

O SR. . SOARES f'! LHO - Pro
cura.r e i - e para isso pediria aos no
bres opositores da unende. um pouco 
de pacienca1. - responàer ao que se 
disse rk$ta trJbuna, nã.o propriamen
te sôbre o 1undo àa questão já. ampla
mente e vitoriosamente debatida pe
los nob:-~s repl'esentantes, Srs. Me
de!rcs Neto, Ararnls Ataíde e Alta
!llirando R-€quião, entre outros, mas 
t:m referencia às objeções da naturE:
:za da que :;ca ba de lev!lntar o bri
lhante deputado por S. Paulo. Emi
tirei, rel::.t ivnmente a êsse ponto de 
'Vistn, m!nha opiniã.o com o oi>jetivo 
àe t:sc!arec·r::r c de justificar minh~ 
2-titude como um dcs signatários dc>~ 
cmend~. Em prL'Tlc;ro !u:;:u, o arau
nt-ento ele que nf...o se t: .1t.a de EJssunto 
const!t:)-c:cn:.: merecerá meu reparo. 
Convido os nobres colegrts, que e!:ltão 
me ouvindo T!~st.e instant~. a refleti; 
comigo sôbre o sc~ui!1te: existem ou 
nco. na Cons<it;llçC.o que o.cat~mcs d.<.: 
votar, assuntos que a .-fgor não poden' 
~r cons!t:erados de n~ tlll'::!í'..a. constl~ 
tudonal? A r~spo.:;ta afirmativa. se 
impõe. 

O Sr. PZ:nio Barreto - Não é. ra
zão para ir.c!usão de outros que tam
bém não o :iejam. S-eria persistêncta 
no errG. 

O Sr. I.uiz Viaruz -- · V. Ex.a reco
nhe~. de logo, que esta emenda não 
eo!'!tém matéria constitucional. 

O SR. SOARES FILHO - O que 
reconheço é dfferr.nte. 

O Sr. Lu.iz Viana -- V. Ex.• argu
men:ou com o fato de haver na Cons
titu1çãc \•!\rias matérias de ~ráter 
não constHu<:tonal . Entretanto, quer 
apenas colocar mats uma . 

O SR. SOARE.:... FJ.LHO -· Reco
T'.heço, r.penas, CJ,ue é idêntica a ou
tr-as mstér!r..s que estão na CQnsti
tuição. 

O Sr. Dantel Faraco - Um êrro 
não justifica outro. 

O SR. SOARES FILHO- Não se 
trata de erros. As Constituições não 
têm linhas clássicas e rígidas para 
sua elaboração, refletem as condJções 
do mom•ento politlco e social em que 
são votedas e. sintéticas ou 1Ultt.Ut1-
cas, servem igualm~lte aos seus obje
tivos. 

O Sr. Aureliano Leite - O nobroê 
Representante. qu.e tem acertado tan
tas vezeõ, não pode de mane::ra algu
ma errar. Saia do caminho do êrro., 
Que êsse não é o <le um espírito como 
a de V. Ex..11 t 

O SR. SOARES FILHO - Os que 
entendiam que a emenda não devia 
figurar na Constituição, não mai.s po
àem manter êsse argumento. A de
liberação acertada de inte)1.Ta.l'l:m as 
disposições transitórias. um ato cons
titucional autônomo. motivou essa si
tuação. A emenda, se fOr aprovada. 
constará. apenas. dê.sse ato co~titu
cional autônomo . 

Colabor-ei. poi~. com VV. Excelên
cias nesse s~ntido. mas não vejo come 
se pos~n. alegar Que o texto da emen
da de natureza idêntica à de tantos 
outros constantts do ato transitório, 
não caiba nele . 

<Vários Srs. Representantes so
licitam permissão para apartear.) 

Hão cie me permitir V. Exas. defen
der o ponto de vista Que adotei nesse 
~ssunto cem a sinceridaci.e e o ardor 
que ponho se~nore nos debates em 
que me emccnho. 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.11 foi 
por demais g.:neroso. aceita.nrio êsst 
Who adotivo. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - O <~ra
dor conseJlte ~1m aparte? Tôda a 
matéria dês te C~ítulo das "Disposi
ções Transitórias". ainda que não 
seja propriamente constitucional, é 
de adaptação. ou da Const.itui<:ão à 
realidade atual. ou de situac;;Õo=s ante
riores à Constltulcão e ::;ue Pl'ecist.m 
s-er ampara.das. Pergwlto a V. Exce
lência.: a Carta que estamos votando 
deb.:ará de ser ·~ n tendida, em todos OI) 

seus preceitos. pelo fato de se:r escrita. 
em língua portuguêsa. ou deve ser es~ 
cri ta na .. língua bras11cira ". a fim de 
ser entendida ? 

O Sr. Ncreu Ramos - Permite-.me 
o orado! um aparte '? 

O SR. SOARES F'ILliO - O nobre 
Senador pela. Bahia teria razão se eu 
não pud.:sse de pront.o apon~ar o en~ 
gano em c:tue la.bora S. Ex.a. 

Os dispositivos referentes ao monu
mento a Rui Barbosa e outro Que 
col1cede honras de Marechal do Exér
cito ao Sr. General Ma.scar..:nhas de 
Morais são porventura. medidas ne
cessárias à adaptação da Constituição 
ao momento a.tual? 

Não. evidentemente. Se a. emer!da 
pudesse ser rejeitada. · nAo seria. pelo 
argumento ora formulado pelos seus 
opositores. 
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(Trocam-se vários apartes.) 

VV. E.'l!:as., · portanto. no direito de 
orientar os próprios· votos, podem 

· manifestar-se contra a emenda por 
outras razões, não. porém. invocando 
que ela não tenha cabimento no Ato 
Constitucional das Disposições Tran
sitórias. 

O Sr. · Aureliano Leite - Permita
me um aparte: direi a V. Ex.a, primei-
ro, que se trata de um gesto generoso 
die V. Ex.a, o filho não é seu; e todos 
sabemos de quem é. pois se parec·e 

.muito com o pai. O nobre orador é 
como que tutor dêsse filho. Direi 
mais;. se me permite, com ra paciência 
que o · caract.s-riza: em nenhuma lei 
transitória vi disposição regulando o 
nome de uma língua nem mesmo em 
texto d!t Constituição, ou em "Dispo
sições- •rransitórias". · E' uma mons
truosidade ! (Há outros apartes.) 

·o SR. SOARES FILHO - Vossa 
Ex.a. não t-em razão, como acabei de 
d>smonstrar . 

Passemos adiante. Ouvjrei o s,par
te do nobre líder da maioria. a quem 
peco desculpas de não ter atendido 
há ·POU.CO, porque muitos eT.am OS pe
d1dos ct.:; aparte. 

O Sr. Nereu Ramos - Se bem en
tendi, V. Ex. a p1·etende que seja no
meada utna Comissão para o assun
to. Ora . . quer me pareo2r que isto 
pode' ser resolvido com uma simples 
indicação à Mesa. (Muito bem.) Pen- . 
so não haver necessidade de colocá-lo 
nas "Disposiçõ.ss Transitórias". 

·O Sr. Aureliano Leite - Seria coisa 
-e~drúxula. 
. . o :sr. Barbosc~ Lima - V. Ex. a pro
põe a nomeação de uma comissão para 
estudar o que já clenomin8, língua 
brftsPeira? Se essa Comissã.o, ama
Jlhã;<concluir no sentido eLe que nã.o 
há língua brasileira, mas que se deve 
'Chamar língua portuguêsa. a Consti
tuihte tf:rá da Comissão. que ela mes-
ma · propôs, um voto de censura. -

O Sr. Aureliano Leite - A causa é 
ingratissima, confesse-o o orador. 

O SR. SOAR.ES FILHO- N9,o 1'·2-
petirei os argumentos que já produzi 
em contrário. A causa não oferece di
ficuldades à defes9., tanto assim que 
um modesto advogado pode d8duzí-la 
sem maiores esforcas. 

O Sr. Raul Pila- - Pelo .contrário: 
o -advogado é excelente, a c::msa é 
pessima. 

O · Sr. Glicério Alves - H~:. dias, 
o hQbre . colega Sr. Ali ornar Baleeiro me 

:.mostrou dispositivo da Constituição 
:~~ça que obriga o marchan.te a dar 

uma bordoada na cabeça do boi, antes 
de abatê-lo. Isso se aplica ao debate 
presente, sôbre a maior ou menor limi
tação do que seja matéria constitu
cional. 

O SR. SOAHES lt.,ILHO - Disponho 
de pouco tent!)O e a questão de ser 
ou não constJtnciomü já está escla
recid9,. 

Va:Yios pa~sar adi.ant8. 
O Sr. Medeiros Net;o- Acredito que 

seria o único meio de levs.r nossa 
Constituição a ser lida por todos os 
povos, declarando-se que está escrita 
em lingr:a brasileira. Ainda 2.gcra, na 
Conrerência ela Paz, nào ;,e co:;itbu de 
colu!~ar a lingua portuguesa. como ofi
cial, e o B:tasil não teve lingua sua 
para :\ rnpor .'.;eu pensamento. 

O SH. SOARES FILHO - Quanto 
aos fundannn'ws da emenda, já clecla
!'21 que :M.i.o sou especiaEzado nesses 
8,SSErj.t;:_:s. 

Pm·:c:.o :?.firn'!ar, porém, o seguinte: 
ten~1o lido c meditado as opiniões dos 
cornpctriTtes no sentido da necêsd
daü~~ de se declar:u a ~nrtonomi.a da 

· H:~.;_g .. u;1 que falamos n.o Brasil. 
O Sr . .Plirâo Barn~lo -- Por cn.le essa 

neccs:sidade? · 

O GR. SOAR.:CS FILHO - Mais 
ainda: em Pm'tug-s.l há autmidades 
nessa assunto que declaram fa.lar-se 
lrm dh.leto no Bmsil. Ora, niio é pró
prio de um povo independente usar, 
como língea nacional um dialeto. 

O Sr. Gcibri'el Passos - Seria mais 
razoável que a em'2nda mandasse tra
duzir a atual CGnstitulç§.o para a. lín
gua brasileira; seria mais lógico e 
coerente. 

(Trocam-se diversos apartes. O 
Sr. Presiden.t~ pede atençâ.o. ) 

O SR. SOAR.ES FILHO- O assun
to, perdoe-me o nobre deputado par 
Minas Gerais, não comporta pela sua 
importáncia, um aparte da natureza 
do que acaba de prof2rir. A nobre 
gente portuguêsa emancipou o seu 
idioma, qmmdo menor era a diferen
ciação do que a Dra existente entre 
a falJ. portuguêsa e a brasileira. 

O Sr. l!'eTnandes T(wora - Não há 
dúvida sõbre- isso. A diferenca entre a 
língua portuguêsa e o dialeto galêgo 
era menor que entre a fala portuguêsa 
e a brasileira. 

O SR. SOARES FILHO - .Assinei a. 
emenda no que fui acompanhado por 
183 constituintes, certo de que pro
punha u:r:na medida necessária e útil, 
qual a do estudo acurado do assunto 
por uma Comissão idônea. Não se 



tra t a assim de decretar a emandpaçã o 
da língua que fahmos, m n,s d~ po:r 
em equação o problema para uma 
solução oportuna e satisfatória. Os 
que a~sinaram a emenda supo;:taram 
durante meses a c::ü equese contrária 
sob o fundamento, já examinado. dr; 
não ser o a f:~:unto matéria Constitu
ciona l, e de ser tendenciosa a ::edaçuo 
do dtzpositivo proposto. 

Já nf,o vai a emenda figm·ar na 
Consti~uição , e sim no Ato Constitu
cional e isto só pode revi~orar a de
cisão dos que :;',s;;inaram. (1\i[uito ve·m .. ) 
A outra, ql:e ccnsidera tendenciosa 8. 
redaçao da emenda_, tambérn d esr>.pa
rsce agora. 11orque req1.12i~o qur:: :.o e ~:~" 
.. \· o ·~ ;l_ci ~:- . 2~ -~~ ':!i ~J_ :-; , a pri1neira lJ9.r te. 1st o 
~ . ~ . ~J ~--~ ~;-: ·· i~::::. ! tJ i:!.CH.11~R!'?:~ 11~1 -:t Co1ni3sâo 
•:i~,- ~- : ·.::: ;· , · :::·l~ r c~;, jornalistas e e::;critJ:..·e ·s 
•l\ -·· c· ;~. u ·:;:<.: 1 : .1 o as diferenças entr~ o 
rcrtt; :j;.;~~' -:::o Drasil e o portugu·~s de 
Po~· t~J ~~ ~i. l ... 

O L~·:-. A.uTe'.htno Lei te e o:~ tro s 
Contir;c•a:cá tendenc!.osa. 

O SR . ~.O ARES FILHO - . . . ül)i
n2.rá sêbre a dc:norni.nacão n ~-; er dac18. 
à lingua nacional. Se- a vitórh cl.H 
eme:n62. est<:tva assegurada pelo m\ · 
m ero de suas assinatum.s, a confüm
ca no êx!.to da votacão que se va i 
ferir agora nca robu.steciàà- pelo afas
t amento das duas principais o!Jjcções 
de s:::us opositores. Não menos que os 
costume::; , hábitos e tradições de u.r11 
povo, disse o Sr. P!·ancisco Campos, 

"uma língua sendo, como é uma 
língua da. vida, com as suas pe
culiaridades, as suas idiosincra
sias , o seu aparelhamento voca
bu1a r, fonético, pr osódico e sin
tá tico e a sua esti'l.üura própria , 
é um resumo e uma definição 
espirit"c'a l cJe uma, nacionalidade, 
refletindo-lb.e as tendências mais 
agudas - o gôsto , o scntimen
ro da ordem, da preci;:;ão, e da 
me:dià8. ou da inexatidão, d9. l'e
tôrica e da incontinência , a ma
neira íntima ele ser. de olhar e 
ver , o conjunto, afiÍu:.l, de cate
gorias espirituais que constituem 
o V<lsto baclcground sem o qual po
derão existir incaracteristicos con
glomerados humanos, sem fôrça 
de coesão e unidade espiritual, 
mas não existirão jamais as ín
timas aglutinações sociais que se 
defü1em como povo e Nação" . 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem,; muito bem. Palmas l . 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre · 
sidente, Srs. Representantes: a Co~ 

missão opina pela reJeiçao da emen
da; e passo a dar, em seu nome, a.s 
razões dêsse parecer. 

Desde logo, a matéria não é, real
mente, constitucional, nem de Dispo
sicões Transitórias. 

O Sr. Aureliano Leite- Nem i,)Ode
ria ser de lei nenhuma. Não existe lei 
determinando a mudança do nome de 
uma língua, em qualquer parte do 
mundo. 

O SR. HERMES LIMA - Eviden
temente, o critério da matéria cons
titucional aqui adotado, não foi rí
gido. Há dispositivos na Constituição 
que podiam, perl'eitamente, não fign · 
rar em seu texto, embora também sejrt 
evidente que o crité:::io de matérb. 
constitucional se tenha alarga.do mui
to, porque tudo que entra no plano de 
vida do Estado __:... e êsse plano tem 
crescido enormemente nos últimos 
anos - acaba sendo abrangido pelo 
texto que o regt!la . Mas, se exami
narmos os dispositivos inquinados de 
nào terem caráter constitucional, ve
rificaremos, entretanto, que, de um 
modo ou de outro, todos êles dizem 
respeito à organização da vida públi
C:J. ou da vida política, em suma, a 
wma questão do Estado, embora mui
tas vêzes apareçam 110 texto constitu
cional atn,"vés dispositivos que pode
riam considerar regulamentares. 

O argumento do eminente Deputado 
Sr. Soares Filho, que, partidário da 
língua brasileira, falou aqui em tão 
bem português ... 

O Sr. Fernandes Távora- Em bom 
brasileiro. 

O SR. HERMES LIMA - ... come 
costuma fazer ao expressar suas 
idéias; o ~.rgumento de S. Excia., de 
que na Constituição e nas Disposições 
Transitórias existem, mesmo, dois dis
positivos que não têm, sequer de lon
ge, ligação com a matéria do direito 
intertemporal, como seriam os dispot· 
sitivos que mandam erigir uma está
tua a Rui Barbosa e conceder as hon
ras de Marechal do Exército ao Ge~ 
neral Mascarenhas de Morais, ainda 
af o argumento não tem procedência, 
porque êsses dispositivos concernem n 
um aspecto da vida pública nacional, 
não a uma questão de filologia e lin
güística, como é o caso da emenda 
de S. Excia. 

O Sr. Raul Pila - Questão pura
mente científica. 

O SR. HERM1ES LIMA - f: uma 
questão científica sem a menor cone· 
x~.o com qualquer texto da Carta 
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Magna, nem com o que consta das 
Disposições Transitórias. 

Em face de tudo o que até aqul vo
tamos, seja no texto da Con.<;titulçá(), 
seja no das Disposições Transitórias. 
parece-me rc>almelltc demasiado tra
zer illlt"<l. ~·qui, lH:!, '-.3 r1wmento, ::t qu:::::; 
tão de deno:nin.:Lç:ío da língua, ~s
stL"lto que deve s(>r dl!ix:ldo ao tempo, 
ao estudo dos competentes, porque s6 
o tempo e o estudo. aa1parados pela 
fêrça da opinião pública, podem tra.
zer qualquer rc:sult.ado na solução do 
problema. 

Q Sr. Campos Vergal - Aí, sim, a 
fôrça da. opinião pública. 

O SR. HERMES LIMA - Não é, 
portanto, possívtl quer€:rmos forçar a 
mão, ainda que pelos mais puros mo
tivos patriótir.os e nacionalistas, bus
cando a denominação ele .. brasileira'' 
para uma língua que, embora com 
tód~s as diferenciações que tenha no 
Brasil, não pode deixar de ser consi
derada a lingua " portuguêsa" czprai
ando-se através de diversos ramos. 

ú Sr. Barbosa Lim.a - Desde que 
o nobre orador se refe:-e à opinüú 
d(! competencías na matéria, descjari:l 
lembrar que, numa lista ligeira po:;,· 
mim organizada é:~ta manhã, poderia
mos apresentar como autores ou au
toridades brasileiras em fitologié~ ou 
gramfltict., f a voró. v eis à denominação 
de "llngua portuguêsa" r- o velho 
:Morais, do Dicionário, Sotero do::> 
Reis, Júlio Ribeiro, Pacheco Lan1eira, 
Maximino Maciel, Heroetério dos Salll· 
tos, Laudelino Freire, Ernesto Car
neiro Ribeiro, Eduardo Carlos Perei
ra, Mário Barreto, Freire da Silva, 
Alfredo Gomes. Solidõnio Leite. João 
Ribeiro, Rui Barbosa, Silveira Bueno. 
Rodolfo Garcia. Júlio Nogueira, Sá 
Nunes, Anibal Bruno ... 

O Sr. .t'1urelfa110 Leite - Silvio de 
Almeida, Silva Ramos e muitos ou
tros . 

O Sr. Ba.rbosa Lima - . . . Sousa 
da. Silveh·a, Said Ali. Pedro Pinto. 
José Oiticica, Otoniel Mata, Cândido 
Jucá Filho, Clovis Monteiro, Jaqu"!3 
Raimundo, Antenor Nascentes, Afon
so Costa, Assis Cintra, Carlos 0óis. 
Francisco Fernandes. 

O Sr. Prado Kelly - Acrescente 
V. Ex." Carlos de La~t. 

O Sr. Alotsio de Carvalho- A Aca
demia de Filolo~in. em parecer re
cente, também se manifesta ftt.vorà
veltnente à denominação de lingua: 
português a. 

O Sr. Barbosa Lima - Não ni au
toridades mais prestigiosas na fllolo
gtu brasilcil a. 

o SR.. Hl!."RM:E:s l.Il\1A - No !un· 
d~. a denominaç~o de língua hl·ast.
leu·a, como, aliá~;. está. impresso na 
jw,t.ificath a da cmcr.da, nn.da mais 
é cio que uma questão de ufania pa . 
triótica. 

O S1·. Luis Viana - J:: quL:~otismo . 

O SP.. . HERME'S LIMA - É uma 
manifesta :;ão de ufania patriótica. 

Meus senhores. o prestigio da lín
{)'tJD. portuguêsa - chame-se portu
gu&sa ou bras.íleit·a - não pode vir 
da denominação, r,1as do prestígio dos 
povos que :.1 falan!:n. 

O Sr. Nt·s!.or Duarte - O prestí~io 
é decorre::ntc do movimento popular 
vitorioso. · 

O SR. HERY.L.ES LIMA - VV. 
E~as .. l)Or exemplo, podem encontrar 
em Shal:espeare a palavra "cruza
elos'', qua::do P•.);·tugal era uma pe
quenina nac;ão, mas que, po:r circun.c;
tàncias l:istóricas e polfticas de todos 
conhecidas. ocupava uo mundõ inteiro 
lugar proeminent~. de verdadeira su
premacia. Então. o português er3 
idioma de que o próprio Shaskespeare, 
\'1\.en j o ll.L lng-raLtrr:~.. tom:w3. co-

nhecimento. porqt:e, ntra\ .·:s d::t l'êr\-a 
CXFansionista !:: civilizadora do gêrüo 
lt:sitan o ss rozE:s de:zsa língua ch<:·· 
gavam ao cé!cllrc dr:tmaturgü. 

O Sr. Soa1es Filho - Dê· me V. 
Ex.11 licença 1:a!·a u1n aparte.· Quero 
dec:arar que, nêste t~rreno, v. F,}:."' 
nem um passo vai além do que fui. 
Votei tôdas as emendas no interêsse 
que tem o Bntsil <!m cultivar os traços 
da civilização port.uguêsa . Portanto, 
nê::te pomo, e.~tnu de acôrdo com V. 
Ex.:~. e, evidentemente, a emenda não 
pode ter tal intenção . 

O SR. HERMES LIMA- t claro; 
não pode ter essa intenção. 

O Sr. Adelmar Rocha - A Con
ferência da Paz de Paris acaba de 
rejeitar a lfngun portuguêsa como 
língua oficial, por ser a falsda em 
Portugal que não é membro da Con
ferência . 

O Sr. Luis Viana - Fracru;so de di
plon~ncia. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Os 
americanos estão na Conferência dn 
Paz falando inglês. 

O Sr. Presidente - Atencão! Está 
com ~ palavra o Sr. Herme5 Lima. 

O SR. HERMES Ll"MIA - Vossa 
Ex.:~. está enganado. Não é possive! 
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que a língua portuguêsa tenhe. sido 
rejeitada como idiom.a o!iclo.l da Con
ferência da Paz, porque só há. três 
líi\gu&.s oficiais nessa conferência: as 
dos paises poderosos. 

o Sr. Medeiros Neto - São seis as 
11nguas o!ici&ls. 

O SR. BER.MES LIMA - . . • 15!0 
a3 llnguas dos paises que valem. 

O pensamento, a vida e o sentimen
to brasileiro - não é questão de pa
trfotismo nem de u!ania. - não pre
cisam de que a lingua. portuguêsa se 
chame brasileira para que cheguem 
ao conhecimento de todos os povos. 
<Palmas). 

o Sr. Campos Vergal- O povo res
ponderá a V. Ex.". 

O SR. HERMES LIMA - Para. isso 
o que é necessário é que o Brasil seja 
grande nação, progrida e faça sentir 
o pêao de sua influência, de sua fôrça 
através de sua economia, potência 
industrial, e não tenha a ilusão cic 
que chamando brasileira. esta Ungua 
- porque somos 40 milhões e Portu
gal, 8 milhões (Palmas) - todos lhE! 
darão atenção maior. 

Por último, Sr. Presidente, em que 
Ungua está escrita esta Constituição? 

Vozes - Portuguêsa. 
O Sr. Campos Vergal- Claro: pro

duto do passado. 
O S'R. HERMES LIMA - Então, 

seria muito interessante se se cha
masse alguém para escrevê-la e1r1 
lingua brasileira. . . • 

O Sr . Fernandes Távora - Seria 
muito acertado. 

(Há outros apartes. O Senhúr 
Presidente reclama atenção). 

O SR. HEaMES LIIV'-A - Vou ex
plicar-lhe. 

O Sr. Campos VergaZ - O tupi
guarani é patrimônio da lfngua bra
slleira, e não c1d. portuguêsa: 

O SR. HERMES LIMA - V. Exas. 
me ouçam: 

Senhores: há duas línguas. A lln
gua ·llterá.ria. e a popular . 

O Sr. Raul Pila- Multo bem! Este 
é o ponto capital. 

O SR. HERMES LIMA - E' engano 
supor que, chama1do-se 11ngua. brasi
leira ao português falado no Brasil, 
êle adquirisse, com êsse passe de má
giea, virtudes literárias. A língua li
terária é uma construção erudita, .. até 
porque ninguém se atreve a escrever 
como fala. Quem se atreve a. escrever 
oomo %ala? 

O Sr. Campos Vergal - Aquêles 
que vivem olhando para o passado. 

O SR. HERMES LIMA - Por que 
não se atreve? Porque não é possí
vel! 

O Sr. Aureliano Leite - Os que de
fendem a. língua. brasileira deveriam 
escrever como !alam. As :31m escrevia 

Mário de Andrade, grande ensaista 
paulista . . . ~te publlcista era lóg.lco . .. 

O SR.. HERMES LIM.'\. - Ninguém 
pede escrever como fala, porque a lin

guagem escrita é uma linguagem po
lida, literária, é o que se pode chama.t, 
até, uma espécie de "argot" liter~.
rio. E' por d.ebaiY.o dessa lingua lite
rária - conforme a imagem clá.ssi~a 
já tantas vêzes citada. - é por :ie-
ba.ixo d~ssa língua literária, repito, 
dessa crosta literária, que corre a 
grande corrente da fala popular, que: 
irá imprimindo na superfície seus 
ac~ntos, 1·eflexos e entonações. Mas 
isso não se faz com uma medida des~ 
natureza, senão pelo trabalho dos 
cs:riwres, dcs artistas e do tempo. Eis 
porque diz::m:.os que no fundo dessa 

e;m.end.:t há uma. respeitável qucstãu 
de ufania patriótica, mas apenas isto. 

Terminarei, Sr. Presidente, clecla
ra':ldo - como o fiz ainda hó. pouc.:o 
desta tri~una - que é uma quest~o 
de ufania patriótica. mal colocactu 
<muito bemJ, e que não tem razão de 
ser. O Brasil que cresça, que proerida, 
que seja uma. grande Nação, e a lingua 

;>ortuguêsa, como a inglêsa. dos Es
tados Unidos, será universalmente co
nhecida, como o foi nos tempos dd. ex
pansão português!l. ! <Muito bem; mui-
to bem . Palmas> . 

O SR. PRESIDEN'I'E - Vou proce
deT à votação do destaque do Sr. Soa
res Filho para a emenda n.0 3. 663, 
o qual diz: 

Requeirc destaque para a emendr.. 
n.0 3. 663, assinada por cêrca ce 200 
represent9.ntes e que, a meu requeri
mento nc plenário, será. votada com 
a redação a.presen tada à Comissão, 
caso seja coneedido o d-estaque. -
Soares Filho . 

A emenda diz: 

N.0 3.663 

Considerando que a. língua fa·· 
lada no pais é um dos mais im
portantes tatôres da unidade na
cional e um dos mais fortes carac
terísticos da sua independência o 
direito de mocUficar, pelo uso 
local; 
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Consit!era.n.do que, desde a pri
meira Câmar<>. dos De·]tutados,. em 
1326, no Brüsll, se vem prnpor.do, 
.em sucessivas ocg.siões, que a Hn
gua falada no país tenha a deno
minação de Língua Drasileira, d~
nominaçã.o pela qual se batem há. 
muito tempo muitos e muitos in
telectuais braslle!Ics; 
Considerando que o Brasil, no 
fim do sé<:ulo presente. terá wnl. 
população de cen ~e na e meia de 
milhões de habitantes e que Por
tugal não co'!1seguirá. somar, e-n
tão. talvez. ne·m mesmo duas de
zenas de milhões. 

Considemndo que é o pm·tu.guês 
do Bras:l e ndo o portugués de 
Portugal, o que está pro•;ocr.ndo 
o 1nterê~sc e a curiozidade mun
dial<;; 

Considerando · aue o glorioso 
Portu-.sal terd. mais esta glória de 
ter dudo o::; clcn1f.:ntn~ precisos 
para a possível form.Hção de uma 
nova lingua nm-erlca,n~. . propomos 
como emendg, às Dispcsl~.óes Tran
sitórias: 

Art. O Go·;erno nomeará 
uma Comissão d~ professores. jor
nalistas e escrltores que, estudan
do as diferenças entre o po!'tuguês 
de P ortuzal e o portu~i;C:s do Brn
s!l, opin:uá sóbre :t quest~.o d~ 
denr-:ninaçio ctP. L~nr.ua B::r.!:.~
leirn., túo in::istcnt <:ment-e rcr:h
m.:=~.cl:l por muito<. intcl...-:du:::.L<; e j á 
adotada por tnna. resolução apro
v::da p~l:l. qut.!ie W1nnirr!ki::>de do 
Conselho Mu.n1cipa1 do :C.!~t: lto 
Federal, Scnres Filho e muitos 
outros . 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs., 
que a aprovam, queiram levnntar-sc. 
c Pau.sal. Rstá aorova-da. c Palmaz) . 

O SR. HERMES LIMA (Pela ordem) 
- Sr. Prc~>idente. requeiro veri!icaçio 
da votação. r Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE Vai-se 
proceder a verificação da votação. 
Peço uos Srs. representantes que 
ocupem os seus lugares . 

<Procede-se à verificação da 
votação) 

O SR. PRESIDENTE - Votam a 
favor da emenda 124 Srs . represen
tantes c contra 90 . A emenua está 
aprovacta . 

E'· enviada. à. Mesa a seguinte 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos ter votado contra a. 
emenda alusiva à. língua brasileira. 

S.S., 12 de setembro de 194õ. -
Nereu ..Ramos- Plínio Ba,Teto- Pro.-

:f.o Kcli.y -- Ivo d' Aquino - Ferreira 
de Sousa - Leão Sampaio. 

I o SR. ATALIBA NOGUEIRA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, vou 
enviar a V. Excia. . declaração de que 
·voccí contra a emenda. <Muito bem.) . 

O SR. PRESlD&vrE - A hora 
não me permite submet-er à vota~ão 
matéria no..,a e, assim. consulto o.:; 
Srs. reuresen tan tes sóbre a possi t;1li
da c! e cté uma sessão, às vinte ho!'as. 

O SR. 0:\PÊ FILHO 1P:::a. ordem> 
- Sr . Prestdcn:e., .solicito a V. Ex . 
se digne informar à Assemb!~ia qual 
o número d!! des~:tqucs ainda penden
tes de apreciação; 

O SR. PRESIDENTE- São em nú
mero de cinco e versam sôbre os se
V.t;intes assunto~: art . 41; eleição de 
prefeitos munlcip:tJs; expedição de di
plomas nos diversos F;stn.d.os c cons
trução de estr&cla de rodagem no nor
C:('.::~e. A!ém dêstec:.. há um do d:~~Ut:?.do 
J;ir:mcUr Pires, relacionado com o voto 
par:~ se:1ador. 

O Sr. Café Filho Agradeço a 
V. Bx.:la . o h!formc c doc!n:-o t•.:;Lz.r 
de i!l.lf.íro e.cõrdo com a rca!iZ<"tr;lo d~ 
s~~5§.o noturna. 

O SR. PaES!DENTE - D::?o co
rra:ricar :1 todos on Srs . rcpr··~c~~:l:i
tcs ctt:-:? já e.::tá correndo. C:::sd~ !~ _;_j~. 
durnr.tc n ·ês :.es.:.õcs. o prazo p~~:·a rc
ccbime:1~o de emendas de rc::b.ç:;.o . 

Es:A finda ::!. hora éa s~ssão. Vou 
leva:-ttá-la. co!lvocando os Srs. re!)re
scr:tantes para hoje, às 20 horc.::;: 

'É enviada à Mesa a sc:pint0: 

DECLARAÇÃo DE VOTO 

Quero d:-!i>:ar ~xpresso que vetei fn.
vc:àv<:!lmente à aprovação da Em~:n
da n .0 3.G63. ao texto das Dispos! 
c,õ~s Transitórl::ts. pela• rs.zões ex
pr-~ssas da tr!-buna pelo Deputado 
Soare.<> Filho. e. ma.is. pelas contidas 
nas respostas que aqui exaro às di-
versas teses sustentadas no plenário, 
por diversos oradores e a partis tas. 

Foram as seguint.es as 
TESES SUSTENTADAS, NESTA CASA, CON'l'RA 

O OBJETIVO QUE ME '11tOtiXE A ESl'A 
DECLA!tAÇÍ.O 

I 
Não hâ língua brasileira. e 66mente 

pederâ est:J existir, consoante a.flrma 
o Professor Said AI:. quando !õr -pos
sivel para ela ou nela tradW!Iir os 
oriF;ina.is de Rul, Euclides, Bilnc e 
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Macha do de Assis. (AuaELJANo LEn-z 
- Discurso em 23 de julho p . p . ) 

n 
Não hâ, sequ~r. dialeto brasilei ro. 

t.. conclusão a qu-e chegam certos· fí~ 
lólogo.:; portugueses numa conceitua· 
cão muito amf)la. favorá•;el a seme~ 
lhante f:lto linguist:co. está errada.. 
porque dialeto não é o que êles di· 
z.;m, ou seja a maneira diferente cte 
:falar a mesma língua. no mesmo P::t.ís. 
<Aparte TAVARES D'.A.MARI'.L, ao dicurso 
retro). 

III 

Ninguém. a não ser uma dúzia.. 
aliás, <ie nomes notáveis, contáveis 
pelos de::ios das mãos (e assim redu
ZJdos a d~z) - Oto Prazeres, Edgm· 
Sanchcs, R.mn.to Mendonça. Aramis 
Ataide. Casc;iano Ricardo. Padre Me
deiros Neto. Luiz Edmundo. Manuel 
Bandeira. Viriato Correia e M!úcio 
Leão. será.. ainda. capaz de insistir 
n~ idéia de mudar o r.ome de noss!l. 
língua . <AunniANo LEI!E, discurso 
citado>. 

IV 
Não há. no BTasil. uma evolução 

da. l:ingua portugu.esa. Conseqüente~ 
mente, só daqui a 500 anos, quanct0 
isto se der. aceitnrei a opinião sõbre 
a existência d-e uma líng-ua brz.silc:~ 
ra . <Idem. ib . ) 

v 
A mudança do nome de língua 'POr

tuguesa para língua brasileira. equi~ 
valeria a substituir~~ o nome comum 
do vinho. do ovo. do asno. do sal, da 
rosa, do comunismo, sem lhes alterar 
a su.bstância. (Idem. ib . ) 

VI 
Devo decll.l'a·r, p~lo QtW tenho lido 

a respeito. que não me convend de 
que a língua portugu..:sa se.la. no Bm
sil. lingua brasileira ! APo.::."te ALOÍsio 
DE CAr<VALHO ao discurso citado>. 

vn 
·Estive em Portugal, convivi com 

portu~ueses e nunca ouvi a afirma
ção, aos mesmos atribuída, de que 
nós, brasileiros, não fslamos o portu
guês. 
(AUP.!:L!ANO LE:I'I'E, discurso citado> . 

VIII 
Os autores c!tados pelo Sr. Beni 

Carvalho. Leite d·~ Vasconcelos. Teó
tilo Braga, Adolfo Coelho, Gonçalves 
Vin.na e outros, falam incidental-

mente (sem tratar propriamente do 
assunto) . de uma língua brasileira. 
Niio escreveram monogr1.!1as en1 pro! 
da 11ngua portuguesa. 

Noo há, p1·ôpriamente, defesa, não há 
-exame particular especifico da ma
térh. po.T parte daque1es filólogos. 
<Idem. ib . > 

IX 
Joio Ribe!ro escreveu. textualmen

te. o seguin t~: "A linsua nacional é, 
essencial:nente, a língua pdrtu~~·.:sa , 
mas enriquecida na América. eman~ 
<.::pada e livre nos seus próprios mo
vimentos" . Não sei como se possa 
fazer apre-ciação mais inequívoca do 
que -esta no afirmar que o idioma 
11n.cional é · csscnc!almente o porlu
guce. (Discurso ALOÍSIO DE CARV.'\LH'O, 
em 24-'1~~5) . 

X 
O fenômeno da ctiferenciacão. que 

rc~men te existe pan:ce não justHi
car a dial~tização. porque o português 
dos cancioneiros não é igual. <Apar
te CoSTA PôR·ro. o.o discurso A . DE 
C ttR\'1\l.HO) . 

XI 

Ouvi que o Sr. O to Praz.zres está 
ficando ~ó. no assunto, porque tõd&s 
aquelas figuras que o o: rcararn. de 
início. no momento da aoreszntacão 
da €menda, já dese::-taram da luta. 
Isto é um bom sinal. <Peroração 
AURELIANO LEITE. no d~curso citadO) . 

xn 
Useroos como ne!;sa, qne também o 

é por todos os direitos. usemos e dela 
nos orgulh:mos. a última flor do Lá
cio. inculta e bela. <Idem. ib.) 

São est:ts a s minhas respostas, que 
esc:evi, aliús, pa:s. ler da t:íbuns.. o 
que o reg!mento não me permitiu, 
cpo::uns.m::r. t2 : 

TESES N.0s 1, 2, 6 

<REsPOSTA 1 - Não fôra a. circuns-
tiinc!J. fu~dame:-t t::t1 dos tatos lingufs
ticos inden~r.cierem da autoridade àcs 
gr~máticos, e eu respo::tder1a. d~ logo, 
no pr~cl2.ro representante Sr . Aure~ 
liu.no Lelta, a cuja cultma e a cujos 
tnlentcs rendo as mais altas home~ 
nas~n~ de meu aprêço, pedindo per~ 
missão a S . E"'cia. psra iniciar a obra. 
êe c!esba.ste de sua doutrina de r~co
lcnizaçã.o 1C.iomátics., com um teste
mu~ho, ccnclencicso e flagrantê, do 
p:óprlo Said Ali .• tão surpreendente
:rr..ente esquec!da, pelo mestre, no julw 
gamc:1to, por êle mesmo, da denonli· 
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n~çáo cabível à língua. falada no 
Brasil. 

E!:; o que cscren S~id Ali, à pá
gina 31 de suas Di/icu.ldades d_a língua 
1'UttliUUê!:a: .. A nos:s~ rnanelra fan
tl~lst:'l.. cor.1o alguns lhe cham.lm, de 
colocar os p~·on::;r~ ? S, fúr~osamente 
diver3n. d!l de Portug::.d, nio é errõne:t. , 
.s~ lvo .::~ ~ g-.:am{:.tic=t . depois de anun
d1!' oue obsé!'V:l c rt>gist:-a fatos. à e
pGis âe r~~c~1hecer que os fenõm~nos 
liuguísticos t~m o 5~ll histó;oico, a sua 
,.-,•c!uçfl.c, aind2 se ju!~a cem o dir~lto 
C.:c atirur, ciosa e rt:~ eic5:>. c!a. muta
biH:.::t~.:. por cima d!! nc:;s.o Idioma 
(nosso ir!.ionw, at~nt=:m be:n os S e
nhol·es C.::-~stitu!ntc.s!) a tú:üca <.1~ 
~-íessu.s à."~.~ reg-rat, arb!t!"iirl:-\s e in
fle:dvei~. As li;1gu:1.s ~Iteram-se com. 
a rnttdG.nca de maio, e o no~w modo 
de !:~!a r tlive:·Jc c há de divergi:-, em 
multe~ ~ ::m :~c.:: e Oú~~tos, da lln:!uagem 
lns! t~:~:: . r:A::lius· .s~.o as dife:ençJs 
atn.:d::. que p.-:~s:tm dt:sp!;rc~b:c.las, po: 
n:J.o h :t vc:. F. -: ~1da, um estudo feito 
11!:5~e ser~tido". 
P:>. :.:r. :~ :tt~ n.'io .se trat3.r do mesmo 

atHv!· dnquele juízo sol\!ne a intradu
;:;;ibiliC:.ctie c!e R...:i e de Biln.c, na língua 
crasi lcinJ..' 

Ntí.o invo~o. ent:-etanto, est2.s pab
·;.rras do vene.:an do l:!t rado, senão como 
sL~tcr.2 :~2.1 de um~ sup:-er.1a. e indis
ct:ti·;el vc:dadc científica. em fatos da 
li :'!:ru:1~ :::n, de::d<J Withn~y e Max 
!l:!:ü!!cr, clesr1e Littré e D2.:-mesteter . 
ch<:g~.ndo ::tê ao reputadíssimo Webs
ter, na intrcciução de seu precioso 
dicionário ir.glês, quando, memoràvel
m~nte, c:tslna o s;;guinte: "Logo de
pois quê duas raças de homens de 
t:Stjrp~ ~omum .s2 .-:eparam e se colo
cam em n::giõcs distantes, a lingua
gem d~ cada qual começa a di
vergir. por vários modos" . Isto resu
me a lei m2.xmüllereana, lei de todos 
os gr!lndes tilólogos d9. escola moder
na, sem exoeção de um só rnerecedo· 
de te.l cla~s.e, de qut: a fllolcgla cor 
a glotvlogia, é um a ciência da nat.L
reza e não uma ciência histôrlcc. E 
por que? Precisamente porque as lin
guas vivem e se rfnovam. com o.s po
vos que as !alam. E, como i.:'lstrumen
tos esser.cia1s de sua sociab!lldade -
(diz An'I'UR DE ÚLIVERA RODRIGUES, em 
sua Tese de Português, publicada em 
Belo Horizonte, em 1935, sôbre d!a.le
te.ções e fôrças mod!ticadoras>, com 
êles vão tomando novas estruturas. 

Ora. senhores, a ú.lttma flor do Lá
cio, inculta c bell!, aquela mesma em 
que Cam6es cantou, no e:riliCI amargo, 
o o~nto sem ventura e o amor sem bri
lho, e a que tão comovidameillte se 

refere o nobre paladino da rígida ver
nucullda.de de form'l!i idiomáticas lu
sit.a.nas <porque o resto p n.ra Sua 
Excelência é cassange da patuléia), 
tornou-se, em verda<ie, no Brasil. ape
nas um artHicio de convenção b'Tama
tk~l . forn. cl1 épc-ca e do fato lingufs
ticu, uma forçada imitação, um pre
concetr.o dcturpa.nte, gerado no receio 
de 2.~dta:· - ~e o p:-oduto dntático, 
mor: olô~i ~o. f cnético e PúO..sódico, do 
m:::1do fi~:co e soda.l em que vtvemos, 
htl. (llla t ro !:f:culo$ e meio, lidi?,noo co.m 
uma natureza portento~ a e bravia., c · 
caLdeando um pad:-áo étnico. que já se 
ncs afi~u:-a bem diverso c1.o homem 
de L!!':boa, de Coimbra ou de Viana do 
C :1stclo . 

"M:as, o que não r Esistiu à m~dan~ 
ça. cto cEm:\ - adverte EnchR 8ANCHES 
- acs ::ue~. da terra, e mu!"chcu e mor
reu. isto não entr~ no d:a.lcto brasi
leiro, te!'lh?. , F.mbcr:l , na ('!'::rlta dos 
clássicos pcrtucuêse~. e até hoje, em 
Pcrtu~al. H m~is vlgorc:;J. :õ:-ça e a 
mais inte1wa vida. 

Ainda que não e.stcja. entre aqu·cles 
quê o mw nobre co!Pga e amic;o Se
nl:or Aurcliar.o Leite co-nta 'pelos de~ 
dos, é Monteiro J'...c.bato, ·tma das ex
preasõe.s m~ is ~ulgarlza.das. t:m nossas 
let:as, que me ve:m reforçar &. a.!ir
mativa. 

"Fcnna.."110S - escrev-e éle - nós, os 
escr!tc.res brasileiros. via de regTa, uma. 
elite inte!.ramentê divorciada d.a terra, 
pelo g:ôsto literário, pelas idt:ias e 
pela i'ln~ .. ua . Somes um grupo de 
franceses, que escrevemos em por
tttglUEs, absolutamente alheios a uma. 
terra da América. que não pensa em 
francês. nem fala português". 

Resulta disto, Srs. Constituintes, 
como bem conceitua arguto comenta
r ista, que os escritores dessa lit-era
tura de estufa. cultlva<ia à custa de 
adubos transatlânticos, "não encon
tram muitos leitores que os estimu
lem, porque os seus com-patriotas não 
lhes entendem fàcilmente as idéla3. 
por serem estas importadas, nem a 
llnl;uagem, por ser a mesma a portu
guêsa e não a brasileira". 

A verdade é que fôramos o ~vo 
mais incolor, mais inerte, mais nega
tivo, mais bronco, mais inexpressivo 
da terra, ou melhor, não ser1amos ne
nhum povo. senão simples rebanho, 
sem dom de espírito e de palavra, ~ 
refugíss~mus às determinantes bera
doras das Unguas derivadas de outras 
lfnf,'Uas, em todo curso da vida do 
gênero humano, porque somente nã1> 
se altera, nesses casos, e não se re-
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nova, e não se diversifica., e não so· 
fre constante cvoluçã.o, segundo as 
leis ns.tura i~ de glótica., "a língua. 
mo:i.n., a língua dos mvnwnentos li
ter~rios, a líng-ua sem povo que a 
!ale". 

Nt:'~o Rerta. pr>ss!vel. s~nhore.s. que 
transplantada do ocidcnt~ europeu, 
p2.ra estas plagas, ao alvorecer do sé
culo decis1 . o do Renascimento; tr3.
zida para uma dü;tO.nc1a de milhares 
àe milhas, qu~ndo ainda mal come
çavu a tormar-se, quando a sua es
truturação não chegara, ao menos, a 
orient:u-s~ em sentido definitivo, ~ 
quando a sua fôrça de resi~tência e 
de defesa teria '!t.:e ser medíocre, pela 
falta de fixidez de ca racte!"isticas; 
vindo acl1ar-se em liberdade plena. 
sob ~stes céus ame1·icanos, entre 3.:.; 
esprtn tosas mass:1s di~ua de noSS:l;' 
cachoeiras; ou vindo o fragor das po
rorO\!as e a!; vozes mist::rlosas dos 
igarapé.:;; dobrando-se e er~uendo-s~ 
a.o ritmo dos poracés e do.::; sambas, 
do.s candomblés e dos catêretês; SOl'
\'endo o aroma selvagem de nossa 

flora, entrecortada de tucuns e b!'c
juavas; arrepiando-se ao som flébtl 
dos lundus e à doçura harmonios:1 
das tiranas, quando não eriçando-se 
ao contato dos cantos guerreiros do 

aborigene, não era pcssivei - · rep:w 
- de f.>t!l'feita e sã consciência . QU(! a 
língua portuguésa, em novo habitat 
imer.s3.mentc diverso do cm·o'l)eU, sal
teada, aqu~. p.or tantos c tão poúero
sos •• elementos pert\lbadores, tra
teadn pelo autoctone, pelo africnn<l 
e pel~s corr~ntcs emigratórias do ve
lho mundo, isolada, por meio sécu!·:>. 
de scn m:!cleo de proveniência, logt• 
que para cá foi trazida, até que Por
tug~~.l se resolve:.se a prestar à. nova 
con.c.;t!!Sta um pouco m~is de aten. 
ção, desmenti::;se a 'CVIOluçãu orsâ· 
nica de tôdas n.s linguns vivas, d~!l.U· 
tol'ÍUJ.sse a lição invariável da ci
ência dos Hovclarques, ·dos Vcndryer, 
dos Dausat e Millnrdets. 

Temos, assim, que con~orclar, gcncrl
eamente, preliminc.rmente, làglcamen
te, com a idé1a da dlaletaçáo, por uma 
fatê.lldade doutr!nó.r~a e científica, 
por que sômos ccmpelidos a fazê-lo, 
porque, com a seriedade que êstcs as
suntos e~!gem, não há ru~ir daí. 

F.splêl1ciidamente, diZ Ed~ar San
ches clber à margem dêstc ponto 
a. seguinte Uçfio de Dausat: 

"D!scordando adrcn dll linguagem 
popular, na. França, e de seus sole
cismes, ensinou êle que o povo não os 

perpetra pelo prazer de perpetrá-los e 
de pirraçar a Academia. O que há. é 
c~pontaneidade e naturalirlade". O 
mesmo dizemos nós - continua Sa.n
ches - da língua brasileira. ·•o br:l
slleiro não fal9. diferente do portu
guês. não colcca di!erenterr.cnte ':>s 
pronomes, ni:i.o afina a frase em tona
lidade diferente, não usa diferente sin
taxe. pelo simples gosto de cometer 
êrrcs, no juízo dos nossos varnaculis
tos, ou de pirraçar P.ortugll e os por
tugLtêses. A verdade é que cs brasi
leiros ob~dcccm, ne2sas coisas de Un
gU'lS'Cm, às suas tenc:l.ências naturais, 
ao meio em fJ?:c ~it)em. :S' a nossa ma
neiras ele ralar. E• tão cert.a, é tão 
legítima, é tr.o brasileira. quanto a 
mancir~ dl! f:J.1ar em Portugal é por~ 
tuguês de l~i. cer~o e bom. Mas o que 
se dá, e com tri!iteza o dizeml)S, é 
que, tm Po:tugal, o literato, o poeta, 
o romnci.st&, carrelam para sua es
crita os modos de falar, as expressões, 
n :;1nbxe e o vo~ab-:.1lárío do homen 
do 11ovo, e t~nto a letra dos de 11'. . 
como dos d~ ('á, , entendem qur Estú 
muito certo a.ssim. Mas, em se tra
ta:1do à~ nossa ge'!1r.e, que fal-.1 ma.~ 
não sabe ler, e at~ dos que lêm e 
cs.c reve-m. tudo s:io vic!oQs, errüs e 
mJn.struosidades, a manchar a pura. 
a gE.miir.a. a do:i~·?. últir..a flor do 
Lcí,cío. inc-r.1.Ua e bela. 

l!: qua:1do tu·t!..l.r N-eiva, cujo nome 
dedino, E·empre, com pro!m~do res
peito e uma grande s:.>.t:da.d·e, excla
ma., em livro nor.abllis:;imo: ''No sub
coP..scient.e, a eente culta. de Portu
gal pensa que o Brnsll ainda é uma 
província lusitana. o uma colônie. 
dls!a!'çada." 

Urg-e, tod::wb, a.."!tes de mais nada. 
qu-e não confu!1dnmos dialetação com 
inintelitdbilida•de ou incompre-::msão de 
um.a fah ou de uma varied&de k:io
m~tica, per e.qu.zles que usam a lill
gun t:onco. 

Essa contu-sã-o é uma cois3. tão grav·e 
e tão la.mentáivel. e-m mat.Cria ci-e l1n
sliist1ce., qu.e -eu chego mesmo a re
cear a eJjstência cl·e um equivoco. por 
p.arte do llu.st.rad<> colega Sr. Aure
liano Leit-~. dê ref·cri!ncia a.o juiZo 
atribuíd-o a.o Pro! . Said Ali, no Pa.l'
ticu~:u. 
Não é neoes<'...á.rio, segundo Darm.es
t-ete·r no Dicto?tárto Geral, com Ha
tzf-eld, e s~gu.ndo tod-os os glotólo
gos que comtpul.samos, est-e.jn a va
riação clia~e-t.al ~utorizeda por um3 
literatura própria, para s.el' devicta.
mente reconh-c.cida., noem se torna.inclls-
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perué-V'el que a. .ma cUtv-ergência com 
a. lín-gua. d·e que prov-eio chegue a. uma 
incompretm.São redprc<:.a, para se'l" 
aceita como consumada. 

P.ode he.ver cllal-P.ta.ção - e até se~ 
p.ara.ção de lingua.s ! - absolut9.mtnte 
autônomas, sem 1:1 existi!mcia daquela. 
ba.rre1ra entre as mesmas, o que não 
exclui a hipótese de extstirem, tam~ 
bém, di·aletcs que se diV~ersificaram até 
à incornpreeruiãO de seus resp.ectivos 
povos . 

Vale, ?...qui, uma ilustração op~rtunis~ 
sima, qt!~ nos poderá s·cr mtn!!!tt a.da.. 
~nda oor Ar~m Neiva: •·Lembrei
me -' dlz ê1e, co!il aqu-ela .sua nervos~ 
maneira cc enunciar - d·e dar u:m 
ar~um.cLltO a rava dc·s que pensam 
Qu·e nós po~l~m~:; cha.mal· C:e linrrua 
brasileira, à li I> r: •;n fal:tda no Brusil, 
comr.w.rando o c::..::o com o que ocorreu 
na binamarca a na Noru-ega . Quando 
vlslli~i ?~ Es~a~dinávia, puâ-e comprovar 
a e-xtre-ma sem.~lhan~.a dos id!omas di
n:..."t'l.ar:-tU'ês c noruc!.guês. Estou conv-en~ 
cido ti-e que é muitis.~imo maior do que 
a existente entra o português que s~ 
fala r.o E:asil e o que se fala em Por
tugal. Li o qt~e pude: encontrar a res
peito, o que veio reforç-ar -> meu modo 
de e:ttender." 

Dtalcto é. pois, uma. va:ieda.d'.? re
gional de dete.rmina.d.a. lint=:u::t. matriz, 
ainda conforme Darmesteter, e con
forme o conse:1so seral c!n ciência :up~ 
dcma, podendo essa mesm l. variedade 
consistir ora na enunciação das pa
l:lvr~s de um modo po.rticular !pro
sódia) ; ors. em lhes altt:ra · a estr~
tura <martologi.a) ; ora, aindn., em 
dar-lhes stgnUicação divers:\ da que 
tmham, 11a língua or1ginárilo'l lS::!77l.àn .. 
ttca> ; ora, finalmente, em csta.bele
cer certas regências, cert~s colocações 
e ce:-tas tnter.dopendências vor...abula~ 
res, na variedade, que não c tingem. 
su.b.stan'Cialm~nte, a parte do enten
dimento virtual da geradcr!i.. 

Vê-se, per Lsso, que o tato de se 
alegar a intra.ctuzibiUda,de d~ Rúi e de 
Euclides, de Bilac e de Machado, em 
brasileiro - não f~ha a oorta a uma 
categóri-ca a.firmação de ·doutrina fi~ 
lo!ógtca, esp.ecialmente orients.da. no 
sentido de ncs re<:onhecer uma lín
gua, nacional e própria, porque, a.fi
nal de contas, o que divel-sifica as 
lingua.s, em muitos casos, é, apenas, 
a SJm.ple.s ;, pressão da.s nec~sslodades 
sociais" que produz refo:n1as e a!
t&rações reconhecl-d.as pela ciéncia. 

Ouçam-se, ainda, êstes conceitos co
lhidos a .'\rtur de Oliveira Rodrigues, 
na sua tese magnífica, amplamente 
posta em relêvo, pelo provecto Artur 
Neiv.a: "Transportado para o BrasH, 
o portugu~s sofreu, longamente, a in
fluência das línguas americanas e afri
canas, que lhe enriquece·ram o l-éxico, 
que lh-e abrandaram a prosódia e lhe 
altenJ.ram a própria estrutura das fra
ses . Imtrwnento essen-cial da soda~ 
bilidade; um povo, transfonna-se com 
êle". 

Em conclusão, senhores, p•or que 
não teria ocorrido com o portuguê:; o 
mesmo que ocorreu, sempre, em toJos 
os tempos, em todos os lugare.:,, com 
tcdos cs povos, em idêntica:; circuns
tânc!as? 

Com o próprlo português, luso. acon
teceu lsso. Parte Jntcgrantc do go.Ze.
p.o..rporcu~s. em que •,rovaraan os 
.poetas medievais e se expar.diu a lí
rica dos cancioneiros, com a veia dos 
jogra1s, segreis e cava.lejros, n:1o hou
ve meio de impodir, mais tarde, q~e 
êle se transfonnasse na lín::;ua lus.s, 
pela modifi-cação do meio, com a "uni
ficaçã.c. poHt1ea do novo reino, ··sob 
a pressão das necess1cta.des sochis" . 

Ademais, resta, ainda, o grande fa
tor pol!tlco, a que se acaba de fazer 
alusão. fator político g-;rador das 
lingun.s. o mesmo que fêz sur~ir o 
portu~uês do século :XVI <quinhen
tista) ào port~guês do século XI e 
cos trovadores. com a instituição da 
rli:1a!;~1a de Barganha. A tal fator 
é que se deve o surgimento, por irrua1, 
da lingua brasileira. produzido plll" 
110ssa. variedade dialetal. e ~m face 
do advento da independência nacional 
do Brasil. 

Se já possuíamos um dialeto. com 
a adapta<;So da língua lusa ao cana
:-io novo, que ela encontrou, na Amé
rica. o fator político elevou êssr. dia
leto à condlção de !inoua própria, da. 
mesma forma aue ocorreu em :f'()r
t~gal. isto co!•soa.nte a lição de 
Whitney e Littré. de que todo dialeto 
de nação independe·nte é língua. 

E em que se bast'ia e:Jta. doutrina? 
Na doutrina melhor. que é a fU..Tldn
mentada. no fato de que a "unidaat! 
nacional extge a uni!ormidade de 
uma. Ilngtza. também nacjl)nal. pa.ra. 
o exercicio do Estado na sua auto
ridade" . Tal afirma~ão concord<! 
com a observação completa da. Un
guistica de Saussuré, quando diz que 
"não há um critério para distinguir. 
especl!icamente, d!aletos e língt~.M, 
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sendo C'IVC a cnticiade real para a 
c!tmcia ·da lhlrmaoem é o dialeto" . 
.. êCJb ccr~~:; r~sp~ctos. ~ êle consídc
rario l!:!Gl!a, mas o~ caracteres que 
1he con~·ércm es$n. ttcn .. .mün!1~f~o não 
s?.o de !!r.turzza própriam ei:!t;e gloto
iógica. Súo condiçõ~s alheia:. à vida 
áa ln! :::t:~~r;em · ' . 

AÍ11 d::a r:1a1s: "Continr,e:nte:nen te, 
vanam as caus as Qtle l~vom c:n d:a~ 
Zcto a ~r• considerado línm.z.a. A r~Y.is
temcia ae uu1a literatura ou d~ uma 
gramática pode determinar as. dis
tinções: outr~~s vêzes , um di.u!~to (! 
ling'tta, sem de~r.der cb c:·laçao li
te!':h·b ou da r;dstênr.:n. de uma. gr(l,
rr.f:.tic~ tal como acontece com ~ 
rnaior 'part~ eles línguas. Um:a. c.:>n
diç:\c. porém. CO!Ife:e. ~c~nprc. a um 
dialeto a crna1idade de hr<r:Jmt: a eo:~
dição poHUca. Como rlis~,~ Whltn~y, 
ninguém s~ lcmb:-ará ele chamar d:a
leto ao i~Hr:rna d~ um povo". 

Eis af as ra7.ées t~mátic3.s. de o~
dem geral e doutrh~ária . pehs qua is 
é um h.to a !ínf1Ua brasileira. quer 
pelo pr!s:na glotoln;;ico. Quer pelo lndo 
:;l)cfal. 

TESE N.o 3 (Resposta) - Começa
r-ei peles autore.s brastleiros, de mono
grafias sôbre a especialidade, pa·ra 
most:::-a!' ao emin.ente repres.entante de 
São Paulo. nesta casa, que a su2. tose 
não ~crresponde à P.Vidência dos ta
tos . Além dos àez nome::; que contou. 
a. dedos. creio que,. in!cialmP.ntc, pode 
incluir, entre os reconl1r:c~dores da. 
língua brasileira. tida como c:s..'J)re'!são 
natural de nossa tnter~omunkg.,ção de 
pe~~ur.ento, o douto P·rof. Herbert 
Parentes Fortes, que é uma autorida
de, na r.1atéria. Ainrta, agora, p~la 
t'an(Juarda. de 1 dêste mês, faz aque
le filólogo uma exposlçfio circunstan
ciada d·! sua oposição, na es!)kie. c, 
no mê.!> de a.b:-11 passado, escrevi~ 
substan-cios!l. monografia, que é wnn 
sínte~ b:ilhantissfma e exuberante lle 
ve~dadel!'o tratado. através de um 
abEcec!ár1o de razões in-confundíveis, 
vindo a lume no ,.elho ~ me-ritório 
Jornal do comércto. 

Expondo, em aHneas eloquentes, em 
nt)mero de vinte e três, que vai da 
letra a) a letra z). os motivos lncon
traditáveis pelos quais a.ceita e re-cu
nhece a nossa lingua como ài!.eren
çada da portugu.~sa.. a ponto de ser 
considerada nova lfnoua. dentre ou
tras co!.sns, alega Font~s as seguinte~ : 

1.:~ - "0 a.r~umcnto da semell1an
ça. dss Uncuo.s não tem valor absolu
to ou deci~ivo, na indicação do nome 
dtlS mesmas. E os dialetos de !rontei-

ra? E a língua dos primeiros tempos, 
c01nc c português c\ o século Xll? E 
não é certo qu~ ent!:'ndenLOS o espa
nhol? Mas ~ssa inteligên-cia fortuita 
de uma língua nio alcança o seu ·•ge
niu!i' ' . Podemos entender. m a-s nio 
falam os a língun q;.:c en tendemos 
dêsse modo - pela r~rra . E n~o di
?.emos. com r.la. o qu~ f;mn o.'J, o que 
sentimos e q::eremos. N~o a vivem0s, 
c:3 tt!Clo. Ccnl1ecemc-h, co!no se :::>
n.b cce um~ p:::;sc:1. . p2l:1 fi ::!o!lorn!::l, o 
~ue não 1m perca que a d·C~~ ::mhec:~
mos, co;no tempe!·nme:!tC, ~ará~i::'. g:ls 
to, t~ndê11Cia . l1ó.b! to". 

2.o - ·• A denominação das lín:;:.ws 
é sempre íntrinseca., é rtão extrínseca: 
unu vez adm itfC0 G nem~ p~u·:i -; rn 
povo, lo~o o m~smc nom~ redti sóbr~ 
qualquer de suas m:1.nl fes~açõcs r.u 
posse3 perrn:>.n~ntes. Tem seu :~:.Jme 
tudo que é d-ê1e, vl·;e df::\e ou p:. !'a éle, 
dP. ~arte que todos cs sábios p::-squ!:;~
dor.:s dos f.enômenos linguí!>t ':~ :s nunc::~. 

hesit!l.m em dar a cada língua. culta 
ou inculta., -1ue estudam. o nome do 
povo que a fala, sem preocupação com 
a ascendência, prôxima ou remota da 
mesma''. 

3.11 - ''A primeira característica. das 
lfnguas é a sua muslca!!dade. cuja 
ex-oressão máxima. é a cu!oniP. - pró
pria etc cada ~ual. trabalhada. longa
mente. pela o.finaçáo espontânea e co.. 
letiva. g-rupal. e.perfetc;oada pelos poe
tas. a.c;stm das rodas cultf'.S como io 
povo. de sorte que o supremo critério 
llagufstlco - Rui o disse. muito bem 
- é a musi.ca!idaàe es9ecífica de cada 
audicão ng,ciona1 ou hábito de !alar 
de cada povo, :;e,íam quais forem as 
variações mais ou menos assimHa:vei:; 
das respectivo.s p:-ovíncias. E a eufoni~ 
brasileira jã se tornou incomensurá
vel à audição portuguêsa" 

4.o - Existem diferenças quantita
tivas e oualltativas. imensas. entre os 
falnres lÜso e brasileiro: vocábulos fOT
znados aqui. jamais ouvidos em Portu
gal, formam hoje um enorme dkianá
rlo ce têrrnos nossos. referentes aos 
ma.is diversos assuntos de nossa vida, 
ex.elusi.vamente nossa. c, à. ~ust.a. diSSQ, 
possuímos mais uma riquíssima !ra
seo1og1a e um. esplendido folclore, in
tro.duzi.veis em outra lín-gua, de modo 
que seria ridículo dizer-se, por exem · 
pio, que a aceitação dessas coisas, enL 
espanhol ou in~lês ou francês oa 
alemão - seria uma aceitação de 
lusitanismos. não sabendo, ao menos, 
os lusos pronunci~-las, segundo a. sua 
verdadeira origem oral, ignorando o 
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seu significado e "valor" e utilidade, 
e não podendo, sob nenhum pretexto, 
incorporá-las aos seus contume.s lin
guisticos". 

Enf~·entn.ndo a alegação do tal "cas
san:;e". linguajar do povo, a que se 
pretende dar !óros de língua-brasilei
ra, em dP.trímento da lingua escrita, 
<indel:ilr..mentc chamada, pelo poeta, 
de últim.a /Zôr do Lácio, inculta c bela, 
porque os modernos diale tos das lín
guas rominica.s. o brasileiro inclusi
ve, é que realmente o são!>. vejamos 
como discute Fontes. partindo cro·prin
cípio. eterno e pacifico, de que. sejam 
quais forem as incon!ormaçóes dos 
f{ramáticos, dos ditadores de arti nhas, 
dos ccdHicadorcs de regras, quem. jaz 
a línpua é o povo. 

Escreve êle: ''Também o latim, qü.e 
gerou as língu3.s românicas, não foi 
o latim clás~!~o. o latim literário, o 
latim dos t e:xtos. mas o sermo vulga
ris, o latim por;ular, de modo que as 
novas lingu.as. por ê1~ formadas, n~o 
são •·ccrrutebs". porém transforma
ções orgânicas. reg!àas fÃlr leis natu
rais. D~pois , cunsidcran-do-se as dife
rentes fases das línguas cultas mo
dernas, verific!.u·eme;s que nenhuma 
fôrça foi cara~ de deter ou fixar a 
estrutura das mesmas. de mCrdo que 
05 CU!ritorcs. gramáticos e filólogos, 
pret:mdendo, em cada caso, encabres
tar a seu talante as forças inten1as 
e · o "gtníus" daquelas, foram, de fato, 
arrastadas pela onda anônima dos 
povos, precisando, de tempo em tem
po, de novas acomodações, :para não 
se dissociarem completam-ent-e da. 
realidade". 

E, adi::!.nte : "Com a crescente cul
tura das massas. é natural e justo que 
se rompam os d1qu·e.5 artificiais das 
castas est~reis. que estimam ter uma 
língua particular para elas. bem dife
r~nte da lin{JUa coletiva. e se crie 
uma fé corz.josl. na p:.~.l't!cipo.ção do 
povo nas atividades cult urais ds.s nc.
ções. · Nêle é que reside a raiz viva 
da.s línguas, e se processam as suas 
leis p:trt!culares". 

Herbert Fontes, porém, não está so
zinho, na opinião que é de muita gente 
bo~. Citarei, por e~emplo, Renato Tra
vasses, que. pelo Correio da Manhã 
de 21 de a hril também, coono se apos
tando carreira com o seu contempo
râneo, no mesmo dia, portanto, es
crevia estas palavras, sob o titulo de 
Dialeto brasileiro. depois de uma. lon
ga e cerrada argumentação : "Pode
se. portanto, afirmar que há. o dia.-

leto brasileiro , que t::ldstem subdiale
to::; dêste d1a!eto, e qu!! é uma pre
sunçáo infundada e reta:-d9.tárla a 
unid~de lin~uistica, que se diz re-sis
ten tr! às influências do mciCJ". 

Citarei, ainda., Mário Marrcquim, o 
ciY!1vincentr ensalsta e filólogo que es
c.... r:veu A língua do nordeste, surgida 
em segw1da edição, no a no pas
sado, e a respeito de cujo mereci
mento asstm se pronunciou o nosso 
r eputado Gilberto F'reire : .. ·~m nc
llhum filólogo brasileiro de hc-je, a 
filok~gia , praticada, aliás. com rlgor 
ttcnico reconhecido c proclamado por 
~s.r>ecin.listM ilustres, . é menos um 
l'im e m::ds um meic. de reconhcci
mer!.to da realidade IJ:·a.sile-ira do ou~ 
l~ e::'3.; r:i.!'O professor de portuguf:s ' ... 

E é Marroquim quem. nas págs. 14, 
l5, !G e 17 de sZ:u excelente tr:::ba!ho 
d.:! lingtlísti-cu, assevera isto: .. Contra. 
a ot:inlio dos que r.eg:1m o d ialeto 
b;asHeir o, opin!fw que \'ai c!e en
cont!'C ~ tt.:.do o c;ue es tá cstabcl.:!cido 
e.m rc!~'~ao à cv::>lur;~o dn.s líng-uas, se 
o::·é(~ a rcalictac:c, que n~~<l c:-:!~.2 d.e
mu~str.::.ções. Nem o dialeto brasileiro 
n ::.s envc~gonha, pc!·que é u:n ft:nc
mr:no cuj~ espontaneid:·!de n~o pOde
mc.s deter nem ~overnar, é Utr.[l fôr
ça ·viva, que surge das m1ssas l~opu
la:-es, ao impulso c!-e t-emienci~s lógi
g:J..s e n~tu:ais, e <'Ujn e}..T,:tnsão deve
mos es~u-cln.r e observar, mas qu~ não 
está em nós 0rientar, por:'}ue <'la se 
di:-ig-e de acôr:lo cem leis gl0ticas. 
c-2rt=ts e imutávc!s. A essa preocupa
c: ão ele re!i~ld!ar e negar o dialeto bra
sileiro é que c?..be a culpa de não ter
mos, até hoje, um r·Etudo sistemo.ti
sac!o de nossas tendénd.a s dialetais. 
Dentro do cúncc!to geral, temos. no 
Brasil. não somente urn, m?.s vft.:-ios 
d!:ll<!tcs ou sub-dia I e tos. a.tra v és da 
imens3. e'~tensão de nosso territ.ório, 
porque "diaTeto é a variedade re-gional 
rle u-na lfnzun", não sendo, portanto. 
nec-es!".á.rio que a variaç5.o dlnletal 
estej!l autorizad~t por umn literatura 
própdn. nem que a diverg.·~nc!a che
exe até uml. incompreensão reci
pr~a". 

Citarei mais, aqui mesmo. nesta 
Ass~bléia, pelos apartes que ouvi de 
S..s. E':c!as., vários Repres~ntantes de 
comprovada cultura. como os Srs. Beni 
Carvalho. Soar-es Filho, Amo.ndo Fon
tes, a Iém de outros, e não sei mesmo 
se não deveria citar kl.té Gilberto 
Freire, baseado no que pude inter
pretar de seu prefácio ao livro de 
Marroquim, quando alude, dentre 
outras coisas, à Jrase telurlcamente 
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brasileira de romances como os de 
.José L iP ~ do Rêgo. Aq uêle telurica
mente brasileira, senhores, foi, pOr 
mim, entendido como a expr.essã.o 
opinativa 1ru1is fort..e, que já li ou já 
ouvi, sóbre o ritmo próprio, só'bre o 
caráter peculiar, sôbr~ a côr local. 
sô'ore a própria na.tureza de nosso 
dialeto! . 

De referenda a Portugal, quasa to
dos os mestr~s da matéria, desde o 
século passado, não pensam cloutra 
maneira, conforme evidenciarei na 
resposta o. outra tese. E ainda recen
temente. Tomás RibeJro Colaço, trtt
tanào do assunto. nor u:n matutino 
c!est.a Capital, reco.nheda e pT<nla.
ma va que linoua brasileira é a única 
cl-en()mln~ç~o adequada ao idioll'l.!l que 
falamos, n(!ste país. 

TESIE N.0 4 - <Resposta) -Negar 
a evoluç.ã.o da língua portuguêsa, no 
Brasil, em face da doutrina e da. e,c
planação contidas na resposta à 
TESE ~r.0 1 é querer ce>ntrariar a pró
pria ciência da linguagem, porque a 
evoluçã.õ das línguas - e-:;tá. em Lit
tré e em Da~t. em JésPersen e em 
A<lolfo Coelho - é paralela à evolu
ção étnicn e socie.l, como à evolução 
econômica dos povos. 

'
1Ná.o há como deter essa evolu.ção" 

-- escreveu Artur Neiva, à página 94 
de seu formidável estudo, em favor 
da "Língus. Nacional" . E a~rescenta: 
"Cada gramá.t1ca que se ed!ta., no Bra.
sn, cada vez mais incorpora fatos do 
nosso fale. r. Assim também ocorre 
com os léxicos. As reformas ortogrú
lfi~s r,oderão mu1Uplicar-s~. A 
simplificação acabará ~cndo por todos 
uceita, mus a pronúncia que prevale
cerá, entre nós, se~á a bra.c;ileir&., que 
acabará. se impondo, a reproduzir o 
fa1~ar bra.<tileiro. que jamais assim 
ler2. quete, requere e preçunte, como 
tentos outros modos de dizer ... 

Penso que, para dar wna idé~ pi
toresca ou p::morâ.mica, da falta de 
fundamento cient·ifico da tese a que 
respondo, quando a mesma negs. a 
evolução da língua portuguêsa no Bra
sil. bastaria transcrever, a.qui, as se
gwntes palavras, ainda de Artu:r 
Neiva, focando seu livro monumental : 
·~um músico de ts.Iento, em cursos 
,que compôs, diz, numa estrofe, tuclo 
quanto quero exprimir. quando se re
fere nos predicados de seu herói: -
•· E' mais bonito, mais ca.bloco, mais 
sertão". Oxalá que êsse sentimento 
sirva um dia no menO$, para. que se 
estude pro.!undam.ente a li.ngua ào ca
boclo, que é a mesma do se-rta.nejo. e 

que é a nossa lingua., manancial 
imenso para ~érios estudos e prorun
das investigações, que já estariam 
feitas se, porventura, o nível cultu
ral do Brasil .fôsse mais elevado ... " 

Bastaria Isto . . . Mas, nwna ligeira 
análise, vejamos a parte orgânica 
dessa evolução, negada pelo eminen~ 
representante paull.sta. 

Ela proc.essou-se em quatrocentos e 
quarenta c cinco anoo de incorpo
ração do Brasil ao mundo civilizado 
e em fatos linguísticos semelhante~ 
aos que f~zcram o português, orgã.ni
camente, numa. expressão idlomá.tica 
re:1ov~da c diferente do latim. 

NA FNTf.'"l'!CA Z NA PROSÓDICA - Sará 
2.caso, c1ue, .sob a ação dêste clima: 
acion~d~r. ~a lei do mfnimo esfôrço, 
e do 1mpeno d~s determinantes ana
lógicas, P<>rt:.:.r.t~ . !l.1o ~enhamcs ieito 
evcluçáo m!i.~·car. t!.'. pJ:.:mdo nos tipos 
fóni~os eles h.:so.>? Pcis eu quisera 
o.ue um pc.r tuguê..:;, recenchegadv do 
Alcntejo ou da E!:t.:.;madura ou do 
~lto Dour~. viesse prenunciar, desta 
~oribun::t, est.l. frase, pu:·a e sim p!és: 
O Coron_el Perei ra ;tassou pelo meio 
do pelotao. 

Ouvindo istc: O crunel Preira v·:~sou 
p' Lo maio rJ.o p' lutão, conforme s-é acha 
na gramátlca de Silveir!l. Bueno oá
gina 5tl5, aposto em que seria· imp'os-
sívcl COl).t <:r o rito dest'3. r~sp~it~vel 
A.ssern I:Jleia. 

E os irritos que fizemos trri!os? 
E os mo:7.ólitc..s que fizemos monolítos? 
E ~s Dá!ilas Ciue fizemos Dalilas? 
E a~ h~tiirg.s Cjt!5 ::e to:naram heaira.s? 
E o.; ~angoes, que o povo U:z zan96es? 
~ 03 om~[!as que todos dizem omcgas? 
~ o Jw .. rez, C]U <! se nos tornou em 
Jv..l!rez? 

NA u:xr(:oLocrA -· Não precis::~.ria eu 
lembrar m~is do qu-e os cento e vinte 
e tantos voe:! bu!~rios de brasilci1'itmos 
~~t~nticos, apr.esent;..dos por A.rtur 
Ne1va, em sua obra cit~da; r~cordar 
os trabf!lhos consçtencioso.s de Teo
doro Sampaio, com referência ao tu
pi-guarani: d-e M:artinez d0 la Vega 
com a contribu!çfio precoloxnbia.na; 
de Renato Mcnllonça, Nina Rodrigues 
e Artur Ram.os, com relaçáo aos 
a!ricanismos, bantus e jorubas. E ns 
achegas de Amadeu Am.arnl, de Ante
nor Naootmentes e de Mário Marro
quim? E os ncdusivamcnte nossos 
com os ·"comerciários", os "industrá~ 
rios'' e, agora, os ''securitários"? 
com as "vesperais' e os '•convesco
tes"? com os "necrotérios'' e as '' en
crencas''? Adlnitir-\Se•á, Jpor acaso, 
que tudo isto não seja evolu.çllo? 
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Mas, então, urge que nos expliquem 
o quE: ve:m a ser evolução, na biologia. 
da linguagem. 

NA Mon::ot.ócr\ - N:lo quero, nesta, 
.frizar os projéteis, os réptcit, os téx
teis, que sé po:- ostent:J.ção cultural 
se badais. m r;or aí; os estoutros, o.s 
aquiloutros os contar-vo-los, os dizer
va-los e mais alguns . ~sinalarei, 
ap:;na.s, os p!urais lusitanos esposo:;, 
oólsos e pcscóços, que devem, real
mente, s~r uma requintada perfeição 
foné tica e prosóct :c;t... para a au
diçii.o do~ brasileiros. 

Na semântica - Em Portugal um 
criado é moç(J, embora. se oonseguir 
chegar aos setenta. haja que ser um 
'mOf;O velho; can~vete chama-se na
valha; babados são fólhos, bonrle é 
americano, trôco é demasia, balas são 
rebuçados, e grampo de cha!}éu de se
nhora. - é prego ! 
Imagin~-se, agora , a seguinte frase, 

dita. em Vizeu, por um alto-beirá<> a 
um brasileiro, ali reoenchegado, de 
São Paulo ou :ia Bahia: - As dimê
sias do am'ericano f6ram prum prego 
para a l't! aêria I 

Ou esta, que nasala o em em áe e 
perturba a prosódia: - Bãe Jaz o 
moço, antes qui a navalha c jure. 

Se 8stes exemplos não provam pro
cesso evolutivo da língua lusa. no 
Brasil, repito, não sei que possa ser 
evoluçã.o ling·uística . 

Na sintaxe - Preferimos dar a pa
lavra a Silveira Bueno, que. se por 
sinal, incompree·nsivelmente, oomo di
versos outros gramáticos, prova, com 
fatos. a grande . a marcada, a ir.re
cusávcl diferença, entre os dois idio
mas, da página 563 à pagina 568 de 
seu compêndio, e conclui, afinal, que 
ainda é cêdo para admitirmos uma 
l!ngua brasileira. 

Dentre as multas diversidades de 
sintaxe do nosso p~ra o português 
luso, diz êle h a ver as que se seguem, 
:provas evidentíssimas de que a U:n
gus. não parou. não estacionou, não 
se mumificou, entre nós, e. par con
seqüência, pagou trib:.1t.o à evolução: 

a) Usamos o gerúndio, em inúme
ras frases, em que os portugueses 
nunc.a. usam senão o infinito, antece
dido do a preposiciüna 1: Estou e.çtu
dando, estivemos falando. A sintaxe 
européia é: Estou a brtnca~. estivemos 
a falar.... · 

b> N~ linguagem de nosso püvo, o 
pronome reto ser\' e de obj etc.. direto, 
e também de objeto tnd.iretú. regido 
da. preposição; o pronome obliquo tó
ni(X) serv-e de sujeito às !1·s.ses !nti-

nitivas; antepomos o pronome oblíquo 
ã.tono ao particípio presente, e com 
êle constantemente oomeçamos as fra
ses; o que tudo isso não se faz nem 
se usa em Portugal. 

c) Usamos os locativos "aqui" e 
"lá" ou "ali", nos casos em que os 
portugueses, invariàvelm:mte, empre
gam "cá" e "acolá", até mesmo em 
casos de cacofonias: - "Cá vou" a 
descer ... 

d) Em muitos casos. substituímos 
o advérbio "não" pelo "mais": - "Já 
não chove. .. Já nli? chove, não •.. 

Não está chovendo mc:.is - dizemos 
nós. 

E parece que basta, neste ponto. 
TESE N.0 5 - <Resposta) - Já 

vi!nos qi.~e não lnterfert!, absoluta
mente, com o fato orgânico da diale
tação a ir.cúmpreensão reciproca do.:; 
que falam a língua tronco e dos que 
se utiliz::un do ou dati dialetos. 

Se fôsse, po:-ém, necessário ofere
cer, no particular, ma.is um:l. opi
nião, corltrA!·ia a eEsa tese do eml
nente colega Sr. Aureliano Leite, eu 
o farb., respondendo a S. Exa. com 
S. Exa. mesmo, no próprio discurso 
de 23 de Julho, a que estou oponclo 
embargos, l)uando lhe ouvimos a se
guinte vcrd~de, cnd~reçA.da ao colega 
Amando Fontes, a propó.sit.) do ar
gumento lexicológico de milhares dt 
palavras do tupi c do africano, in
corporadas c.o d i a l e t o brasileiro~:, 
"Língua. não é vocabulário. :!::stc está 
para a sint.(I.XC de uma língua, como 
o tijolo para a obra. Nfw adianta ter 
milhões de tijolos, ~e não, se souber 
construir com êles". 

Muitíssimo bem, faltou apenas, 
djzer que .. 5em tijolos, ;1:lo h4 cJen
cia nenhu~na que faça a con~tru!;ú.IJ 
menc10nada. . . Mas, no caso á o c! ia
Zcto tra::-i!eiro, t:l.nto h{l. tijolo.3, com0 
ciência provada, para ccnstruir, con
forme já o anali!:e!. 

TESES NS. 7 E 8 - Não foi inci
dentemente q':.lc .)S maiores filólogo:; 
e linguistas de Portugal, Leite de
Vasconcelos, Gonçalves Viana, Ri
beiro de Vasconcelos, Mendes dos 
Remédios. Teó.filo Brag!l., Adolfo Coe
lho, Ep!fânio Dias, e outros trataram 
do fato consumado de uma lingua 
brasileira, por êlcs chamada de dia
leto. 

Leite de Vasconcelos, em 1883, por 
exemplo, escreveu uma valioss mono
grafia. a que deu, precisamente, o 
titulo de Dialeto brasileiro, e a. qual 
!oi editada na cidade do Pôrto. . 
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F'und~~mentou o mestre - suprema 
autcrübde nestes asr.untos , em sua 
pâtria , fundamentou os seus estudei; 
nos Cantos Populares, de Sílvio Ro
mero, como n!l. Linguagem popular 
amazônica, de Jcsé Veríssimo. E na
quele trabalho do ilu.stre homem do:! 
ciência é feita uma pormenorizada. 
aná.lis:! de nossa fonologia. de noss.l 
morfologia e de nessa sintaxe. Sfio 
páginn..:; relevantes, de erucUção e 
dcutri:la, que concluem pelo desen
ganado voto em f a v o r da exis
tência indubitável àaquéle dialeto, e 
voto qtte m~is tar<ie se confirmou. na 
tez\; cl"U•::titi.ssinu, escrita em fr:.:.ncês , 
com a qual o granõe sé;bio ooncorreu 
ao douto::-ado na Fa.cu1dade de Letr~.:; . 
na Universida<ie cie Paris - Esquiase 
c!'unc dialcctologie portugaise. 

Reestudando, ai, léxico, s-intaxe, pro
só:ii~. fonétk~ e morfologia de nossa 
língua, f.nLre outras coisas, diz Leite 
de Vt>.~cc ncelos: "Si fapellc dialecte, 
po.r e:remple, le portugais de Tras-os
Montes, à plus forte raison je dois 
donner ce nom au portu.gais du. 8ré
sil ou brésilien. En prenant pour base, 
soit les jaits que la bibliographie m·a 
journis, ~cit ceux que iai recueíllis 
moi-même ':le la bouclle de quelqu.es 
õrésiliens, j'tndiq'ttc, dans les paragra
phes su.ivants. les principa!Lx carc.cte
res de ce d!alecte" 

E, nos ditos parágrafo$. faz um exa
me !Jeral. que esgota o assunto, àque
las· alturas da filologia comp::Lrada. 

Se passarmos de Lei te de Vascon
celos a Teófilu Braga, averigu3.re
mos que o emintnte poligra.fo, em 
três importantes d~ s.eus livros, out.ra 
orientação nio segue, no particular. 
E os três livros são Manual da His
tória da Literatura Portu.guêsa, Par
na.so Português e Curso da Histária 
da Literatura Portuguêsa. 

Se transitarmos d·e Teófilo Braga a 
Adol!fo Coelho, testemunharemos que 
êste consagra dois estuodos especiais 

'ao nosso dialeto, no seu trabalho de 
fô!€go sobre "Os dialetos românicos 
da Africa. Asia e América" . 

O mesmo pode ser a.purado, no que 
diz resoeito a José Joaquim Nun~.s. 
na Grâmática Histórica Portuguêsa, 
a Gonçalves Viana, nas Palestras Fi
lológicas e a Mendes dos Remédios, na. 
Introdução à Histórta da Literatura. 
Portuguêsa. nos pontos em que .. ooos 
incluem entre os clialetos do portugu~s 
a. lir..gua falada no Brasil: não tratam 
acl<iental ou incidentemente, mas es
peeifica, determinada, especialmente. 
dessa variedade idiomática, formada 
em nossa Pó.trla. 

Para cnoenar o. lista dos grandes 
autúres port1.:guêses, citarei, ainda, a 
autoridadE· nmndialmt.!nte reconhecide. 
do profundo conhece dor da dia 1-e·tolo
gla portuguêsa, Mons. Sebastião Del
gado. qt1c nos reconhece o díaletu 
brasileiro ou "portu·guês do Brasil". 
quando alude aos pontos de contacto 
com o mesmo, por parte da fonolo
gia e da lexicologia do norteiro de 
Gõa . 

Mas, não some·nte êsses eS'P~c!alis
tz.s luscs est ~o de a.côrdo com a dia
lcta.ção, verificr.:ia (fn terras brasilei
ras. Se in±l,gannc:; a opinião de nos
~os próprios entendidos, enccntrare
mos uma série vs:~a de partidários 
da m~sm~. P. com~ar com o Vlü::ond~ 
da Pedra Branca, em 1825, a passar 
por Gonç:i.lves Dias, em U!57, por 
Va:-nha'tren. .Couto de Magalhães 
José d~; Alencar, Batista Caetano e 
Pa::mhos c:a Silva, daí por diante, e 
a terminr!r na grandeza cultural <.1-e 
Artu.r Neiva: todos s~mpre respon.sá
.. : eis per verd"S.'dE:iros estudos de filo
logia, na e!:O'éeie, e não simples ali
nhR>d-o::-e.s de inda,gaçõe.s ocasionais. 

Do último sáo os seguintes concei
tos, com os quais farei pente, n~st.:t 
part.e: 

"No ano da graça. de 1939, essa. 
g-ente <a do Brasil) quer ter, a,penas, 
o d1r~ito de fal-a:- e es.crEvel como en
tende, procurando aproximar-se o 
quanto possivel do falar de seu povo, 
sem dar mais sa tis! ação a ningu-ém, 
sobre-tudo aos que s11bem multo da 
Fran,ça e de Paris, mas cultivam o 
d~sconhE"Cimento a respeito da. ms.io.r 
obra portugubsa: o B::-asil" . 

TESIE N.0 9 <Resp~ta) - Não me 
Parl'.ce que o ilustre Sena.dor Aloisi:> 
de Carvalho tenha a minirr::a parcel:l 
de razão, neste passo, para acreditar 
que. cem as pala.vras ci~.da~. àe João 
Ribeiro, forts.!ece a sua falta. de ccm
ven.cimP.r.to da exh.tlmcla de uma 
Zin.gu.a brasileira. 

Com ser essenci~lmente portuguêsa, 
conforme a.finna o velho gramático, 
nem por isto a nossa l!ngua deixa de 
ser brasileira. Tudo dc·pell'lcle da ma
neira de interpretar ou d-e entend-er o 
qu-e diz o sobremenclona.do a.u·tor 

Ninguém pretende negar ·- t seria. 
irrisório · f8.2Jê-lo! - que a língua do 
Brasil. n3 essência, por espécie e por 
história., é ltnqua portuguêsa, mas lín
gua --p.ortuguê,c;a renova·da, orgânica
mente reconstltuíd'3.., abrasileirada. 
numa palavra. Tamb&n :> português 
é, essencialmente. lfn.gua latiua. a so
breviver hoje, na. sua nova e.1trutura, 
ma.s o fato lL?tgüfstico, por outro pris-
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ma, é que, na realidade di::tletal, por
tuguês é português, e a sua antepas
s~da é que e língua latzna . 

·Quando. pois, Jcáo Ribeiro assina
lou aquê1e traço Lndivt:luan.te. da lín
oua a que ali:ís chamou de nacional, 
não lhe negou, absolut:;..m~:ur.e, ~ evi
.d-ênda ele dialeto, até porque -êle o es
clarece, de modo inccnr.rcver;;.o, com 
e~tas palavras eloqüentes, inmediata
mente acrcs.cent~<ias aquel· ~t.ribui
ção, cor.Jo:me ~e &cha na p:-ópria ci
ta.t;io do nobre Senado:-: ·• é, c·ssenclal
meute, a língua portugw1:>C!., mas en
riquecida na Amér ica, ema.ncipaàa e 
livre r.os seus próprios movimentos" . 

Ser{, admissível, meus ilustres cole
g;as àe .P. ssez:l:bléia , qe:e uma lingua 
de tal porte. em:.u wipa<ia da ;,ut~c:la da 
língua que a gerou, libert;.l, no.s seus 
próprlos movimentos, scnho::a ae st:i.:.s 
pró.pios destir..cs e de sua 3-.:.·::im con
fess~·d2. evolução, nã1) ~eja, aca~o. um 
dialeto? 

TESE N.0 10 <Respcst2. ) -- Cem a 
devida vênia, não se me a.figura. 
i;u~ilnEnte, razcó.v·el o nc·t>l·e Repre
se.nt a.nt~ Sr . Cc~t:3. Pô:to, . .::JUa!ldO, 
apesar da reconhr..~er o fenõm:=no da. 
difere.nctação, a-cha qu.~· êlr n~o ju.s
ti.fica a dialctação. pcrque - es-clarece 
S. Ex.a - também "o port'.lgues dcs 
cancic.neircs 11~.::1 é igual". 

A ver.dade. pore-m. é que aquele cha
mado portug11ês ··- que não era i gu.al 
ao quinhe~tista e seü:.centista. - tam
bém. ciet!ltifkamente, foi um dialeto 
nv que n§.o se s.firma nenhuma novi: 
dade, pois Edug,rdo Carlc.s Pereira vai 
ad:ante, qu~ndo ~nsina, -:m sua gra
mática, C!t!·e o português d~ Portugal 
e o u·o Brasil - de hoje - são a.m
bos co-dialetos do português do século 
XVI. 

A l!n~uagem dos ca.ncioneiros era 
ainda um res•fduo do falar luso-galego 
ou galalco-português da re:giáo do Mi
nha, lingua que somente !oi portu,guê
sa autentica muito ma!s taroe. 

Ape-sr....r disto. chamou-se porluguê
sa, devido ao fator poUtico da cons
titmção <lo reino lusú, o que é :ugu
mcnto em favor, igualmente, da língua 
brasileira. 

TESES NS. 11 E 12 <Resposta) -
Para terminar, convém lembrar as 
palavras de Bejarano, citadas por Ed
gard Sanches: "Uma llngua pode de
generar em dialeto, se o povo que a 
fala deixa de ser nação, como su-cedeu 
à formosa lingua provençal, na. Fra.n
ça; u!Il dialeto pode ascender à .con
dição de língua, se o povo que a ut1-

liza se organiza de maneira inde~~n
dente, como aconteceu com o gale!;o, 
em Portugal". 

Provado, pois, que no Brasil há um 
dialeto c!o português, creio que, reco· 
nhecendo-o, não poderíamo.:; render 
àqueic nem maior nem mais ló6ica 
e jnsta homenagem porque .sOmente 
as lín~uas sem vida são lin:;uas es
téreis. 

A lingua brasileira - insiste S~n
ches - repetindo, aliás, João Ribeiro 
- é português. "E' o desenvolvimento 
do por t uguês popular, que, em virtude 
d.e condições especiais. a que se achou 
submetido, tomou feição nova, própria 
c cara.cteríst1Ca, na terra do Brasil. 
Mas, p0r outro la:io, tambám podemos 
diZer que, sem deixar de ser po:-tuguês, 
essa tingua brasileira é diferente da 
Un[JL!.CJ- portU{Ju.ésa. "'J·iferante, tno 
canto, na fala, nas expressões, no 
'VDC:!..lmlúrlo, na urdid u::-a vocabular 
õo pens~mcnto". 

Visto, dêste modo, que o Sr . Oto 
Prazeres con•tnua em muito bôa com
panhia. não fazendo questão dos de~ 
sertores, concordemos, de boa-mente, 
que devamos continuar o uso da últi
ma jlôr do Lácio, inculta e bela, por· 
que a estaremos também usando, sim, 
mas no falar a n~sa. a trap!cal, a 
cabõcla, a vitoriosa língua do Brasil! 

Em Assembléia. 12 de setembro de 
1946. - Altamirando Requião 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro ter votado contra a emenda 
do deputado Caíres de B rito, J.ssim 
redigida: '' Nos Estados em que tenha 
havido aumento c!e deputados, a.s va
gas resultantes serão preenchi·'as pelos 
suplentes atuais de cada partido, me
diante levantamento de novos co
~iar.tes e!eitorais e partidários" . 

Sinto-me na obrigação de fazê-lo 
por ser o primeiro suplente da Ban
cada paulista e , portanto, beneficiado 
com aquela medido.. caso fõsse apro
vaca . Havendo votado conu·a tôdas 
as disposições transitó:·ias de caráter 
pessoal, não poderia aprovar uma 4ue 
viesse favorece1· a minha pe.ssoa. 

Não seria admissivel que a Assem
bléia Constituinte pudesse outorgar 
m 3.ndatos a quem os não houvesse re
c:::bido das urnas .. Ademais, realizan· 
do-se. dentro de 120 dias. as eleições 
para os cargos de governadores e depu
tados estaduais, não se con1pl'eenderla. 
que. sob prett!Xto de economia, se re
tirasse ao povo o 1nd1scutivel direito 
de escolher os seus representantes. 

Em 12A-9-·46. - ·Ba.ttsta Pereira. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro Que votei a ffl.vor da emen
da. n.O 1.60(}, tendente a eietiva;r D~ 
professàres interinos, com cinco ano:::. 
pelo meZloS, de efetivo ex~>T·ricio, nP 
cargo. Os argumentos do nobre 
deput~do Hermes Lima, em nome da 
Comissão Constitucional. não me con
venceram. sobretudo por se alicerça-
rem na velha razão qu.e faz do "con
curso de provas" um prir .. cípto de 
salvação do ensino. r. que. a. meu ver, 
foge à realidade educacional brasi· 
lei.ra . 

Em Assembléia, 12 de setembro de 
1946 . Altamirando Requiáo. 

DECl.ARAÇ~O DE VO'IO 

Declara a bancada comunista q·ue · 
votou a favor da emenda n.0 1. 600 dO 
cteputado Campos Vergal. 

Visava. essa ('tn.Cnda ass~guJ.·ar a 
Pfetivacão dos pr ofessêres que hó. 
mais de 5 anos e,.ercem 1ncerinamen~ 
t~ a cátedra nas ~scolas norm~is. ~!~ 
násios e colégios secundário!l. 

Longe de consagrar uma injustiça 
ou um privilégio, a efetivaçi:lo dêsses 
professôl'cs traria incon ;:.estávt>j,s bc, 
ne!ícias ao ensino . 

A verdade é aue as e~~~~!? . .; r.o:mais 
e sec\màitl.a.s. ~t\'t'.<:.\)>' ... \m(.·v.t~ d~ \n· 
tc:rior, est~o a mingua de pro!essóres. 
De um modo gero l. h :i !'ecustt :le 
servil· :~eesu.s escolas. em virtude do$ 
redu:c:iàiszimcs vencimento!> u~ L'1# 
t<:rinc.s que n.elas vêm pror ... -:::sando 
=..s àiscipEnn.s do curw nca n•r.! ou 
secundirio Prc~tam serviço c!e rcle ... 
vância. 

A irregularidade QHc se r.::clama. é 
a da instabilid!::.dl' dêsses orct::.ss.n·es 
secundár!c. A cada momento podem 
ser trnnsfericlos ou d·~:nHidos. ~el!!;,), 
~ntre eles a intrnnC!l.!llidndc, CO!:"l!~ f'
qüência do arbitr1o e c!a voDtade -i •f
governantes. que maneJam cs protP.s
sOres a seu bet-prazel-. deslocando-o~ 
como b~m querem e entendem. 

Não há garantHl.S da lei. nem a. 
êsses dedicados servidores do Estado 
se assegurou a estabilidade. 

Chaga-se ao cúmulo de demitir 
professóres interinos para tempos de
pois nomeá-los pa~a os mesmos ca.r.,. 
gos que ocupavam nntcs. 

Urge terminar es~a situação de 1r
. regularidade, que desorginaza e con
funde o sistema educncional brasi
leiro. 

Essas as razões do nosso voto. 

S. S., 12-9-46. - Luiz Carlo8 
Prestes. - JorrJe Amado. - Carlos 
1.1 arighella,. - Catres de Brití.o _.;;,. João 
.4.mc:zonas, - Mauricio Graàois. -
Oswaldo Pacheco. - Gregorio Bezerra 

Agostinho Oliveira. Alcedo 
Coutinho. - Batista Neto. - Alcides 
Sabenca. - Claudino Silva. - Abilio 
Fer11ct.1tdes. - José CTispim. 

Designo a seguinte, 

ORl>EM DO DU 

Continuação da vota.~iio do ~roie
to àa. Constltutção <s·egunda sessão, 
recebimento de emendas de redação>. 

Deixaram de comparecer 21 Se
nhores Rep;·esentantes: 

Partido Social Democráttco 

Ceará: 

Moreira. da Rocha. 

Pcrnàmbuco: 

Pessoa Guerra. 
Rio de Js.neiro: 

Getúlio Moura, 

Minas Gerais : 
Joaquim Li!:ânio. 
A.\{t~~\l ~<>.. . 

São Paulo . 

Bo.tista Pereira . 
Santa Catarina: 

Roberto Grossembacher. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Varg3s. 

União De7r'vOCTá.tica Nacional 

Maranhão: 

Alarico P.a~heco. 
Piau1: 

Antônio Correia. 
Co.elho Rodrigues. 
Parn\ba~ 

Adalberto Ribeiro. 
Osmar Ai}uino. 

Minas ·Gerais. 
Mílton Campos • 

Santa Catarina: 
Ta vu.J:eS d • Amaral. 



-251-

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Sega.das Viana . 

São Paulo: 
Hugo BorghL 
Pedroso Júnior. 

Partido Comunista do Brasil 

D!Etrito Federal: 

João Amazonas . 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Bernard~s Filho. 
Artur Bernardes . 

Levanta-se a sessão à.s 18 ho
ras. 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PE
LO S.."=t . HE.11.l.?..IQUE DE NOVAIS, 
EM DISCURSO 

Os limites entre: os Estados 
de Minas Gerais e Espírito San
to, ao norte do Rio Doce. 

O problema dos limites entre os Es
tados do Espírito Santo e Minas já. 
ter.1 sido debatido na Assemblela. 
Constituinte, sem que até agora al
cança.sf:e um~ solução satisfató~la . 

Denomtno propositalmente de 14pro
blema" a est2. pendê!lcia, para situá
la num terreno exclusivamente técni
co, acima de qualqu~r paixão regio
nalista e, menos ainda, política . 

E;n que, de fato, se resume a Que-s
tão? Originalm~n te, como tôda.s as 
análogas de limites, na falta de conhe
cimento gcográiico da 1.:gião; depois 
de convenientemente estudada e des
crita essa, na in tcrpretação a dar a. 
determinados aspectos de sua to:po
grafia. 

É , portanto, assunto puramente téc
nico, e como tal já tPria sido resolvido 
pelo laudo do Serviço Geográ.tico do 
Exército, que reconhe<:eu, assinalou e 
definiu completrunente a s·erra dos 
Aimorés, sôbre cuja existência não pode 
hever mais sombra. de àúvida. Na ver
dade, n~nguém a negou ao norte do 
Rio DoCe. O que se presumia é que 
nela houvesse solução de continutda.de, 
amplas ra.sga<lurns . .. Mas a. nenhu.:n 
geógrafo de senso normal poderia. 
ocon·er a idéia de transformar tal acf .. 
dente secundá.rio, nalgumas cord1lhe1· 
ras - as soluções de continuidade -
em traço predominante, a ponto de 

serem elas o fato dominante, eis qu~ 
desproporcionadas em relação ao fenô
m eno geográfico princip&.l - a ver
dadeira Serra - reduzido a. alguns 
picos isolados, remanescentes da co!"
dilheira origmal, vit ima de colossal 
erosão. 

Destarte a pretensão mineira. basear
se-ia numa situação geográfica prehis
tórlca - qual a exi&tência de monta
nhas desfeitas pelos agentes a tmosfé
ricos a ponto de só se manl!estarem 
h_oj~ naqueles pontos tsolados, cuJa re
siStencia granftlca lhes superou · a 
íuria e a persL'!tência. 

Foi apresentada wna emenda ao 
projéto de Constituição, honrada com 
a ~ssin.ature. de 116 Srs. Representcm
tes, objetivan do a ccncreti.zação do 
L.:l.Udo elo S~rvlço Geográfico do Exér
cito. 

Tudo faz crer será. ela vitoriosa e 
afinal assegurada ao pequeno Espú·i
to Santo à manutenção d~ seus esras
sos 44.000km2. menos de 10% da su
perfície total do grande Estado de Mi
nas. 

É preferivc-1, porém, r.ão conste da. 
futura Carta Magna semelhante dis
positivo. a indicar a exl.f-ltência de dú
vidas entr~ Estados da Federação, e 
de u~a tao vasta Federação, por 
questoes de terras. 

Dirijo, portanto, uma apêlo à ilus
tre rep.rescn taç~o mi.'leira. n~quela 
consp!cua Assembléia para, junta
mente. com a bancada. capichaba, en
trar Imediatamente em negociaçóe.'i 
definitivas e rápidas para a soluçAo 
deste oroblema . 

O dêsejo de nossa terra é, apenas, 
não ser diminuída na escassa área que 
lhe foi atribuída na iniqua àivL-;ão do 
amplo tc:-r1t6l'lo n a.clonal, inJustiça a. 
respeito da qual convem lembrsr os 
judiciosos ccnceitos de Carlos Maxi
miliano nos seus "Comentários à Com· 4 

tituição de 1891". 
Ampli3ndc-os pcdemos afirmar que 

se passarnm mais duas oportunida
des para .se corrigirem tais defeitos: 
logo após a vitória da revolução de 30 
e na vigência. do denominado "Estado 
Novo", de 1937 a 1945 - oito anos! -. 
Esse, certamente ,ter-se-ia absolvido 
de muitos êrros que tantos lhe atri
buem, se houvesse dado ao Brasil. uma 
partilha territorial mais lógica e con
sentanea com os interesses das popu
lações, de modo a evitar "a hegemo
nia dos Estados grandes e o abs.n.do
no dos pequenos". 

"Só êles (os grandes Estados) são 
consultados sóbre ca.nd1da turas pre-
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sld~nciais, importantes medidas eco
nómico.s e financeiras, etc. ; para êles 
se ft:!,;t:l'V.c rn os dispe·ndiosos me!hora
mc·n tDs materiais rt:alizados pela União 
- f· st~· 3.ctas de fenü, pontes, etc., ~
be::Jo a:.~s pequenos slmples migalhas 
ou o ?...Pl'OVei ~:amc;nto das vbs d.e co
mur.i<:ação entrú E.:it.~dos b'Tandes atra
vés dos menores'' . <C. M. Coment~
rio [}ág . .13"1) • 

V {:rias tern .sido as sugestões no sen- ' 
tklo cte a!·e;ani:!~tr mais equilibradamen
te a no:;sa F'e·cteração. Conheço a.s 
tentativas n~ste r-t!Hti.do do saudoso 
mestre Paulo ele Frontin e as do Se
nhor Scga~s Viana. 

Nos últimos ano3 da extinta Dita
dura, cogitou-se da criação de Te:-ri
tóri0s e, de fato, desanexaram-se al
guns de vários Estados, sem objetl
var uma mais sensata partilha dêstes, 
não se sabendo mesmo qual o objeti
vo \'isac!o; e bem provável é que não 

subsistam várias das unidades assim 
esta belecida~. provi.sOriamente. 

Fél ~ou-se muito, então, do Territó
rio cto Rio Doce abrangendo todo o 
F.sp~ríto Santo. e, se me não engano, 
parte de Minas . 

Realizar-se-ia, dessartc, o velho so
nho d ~ C:istiano Oloni, quando, em 
18CO, recomendava a ampliação áo ter
rltórto capichaoa. a ponto de situar
se a sua n ova capital, na lendária ci·· 
dade de Itabir.a . 

O quanto seda a.certa:da tal medida, 
de grande patriotlsmo, está. em que 
dar-se-ia. a vasta zona mineira um 
pôrw próprio, escoadouro natural da 
parte principal do estenso vale do Rio 
Doce, que desemboc&. em melo do ter
ritório espirlto-santcnse . 

Dir-me-ão, ent§.o, os mineiros, por
que não anexar Espírito Santo a Mi
nas, ou Minas ao Espírito Santo, como 
teria tronicamente su(;erldo o gr:~.nde 
e tnesqueclvel brasileiro Antônio Car
los?! 

, E eu responào: não ~erla lógico a u-
mentar-se ainda mais a desproporção 
de Minas Gel'ais em relação aos d~
mafs Estados. com a sua fusão co.ra o 
Espírito Snnto e, sooretudo, real!z~m • 
do sua velba aspiração de um res}Ji· 
ra<lou:-o maritimo próprio. 

Mins.s e Espírito Santo, fundidos e 
Jr.:onvenientemen te redemarcados po
derism dar lugar a dois Estados de 
200.000 a 300 .000 km2 cada um. pre
domJn.ando em ambos o elemP'!'lto mon
tanhês e facilitando-se sobremodo scuJ 
problemas tecnicos e administrat.tvos. 

A Cia. Vale do Rio Doce, por exe;a
plo, ficaria tôda. numa úni-ca. unidade 
federada com ~coa.douro portuário 

ade::quac!o; atualmente ela pe; corre um 
estreito corredor polonês em r.er.f1t6r1o 
capich<tba, de pouco .Ln.vc:' ':''.~ ·' nclo a. 
economia dêsse Est.:'\.do . 

Cr!&tbno Otoni foi um gr:tnde bra. 
silcir'.}, c3.paz de olhar problemg,s como 
êt;·. r.:;, adma das competiçõe~ csta
du~is, sob um ângulo verdadt:iramente 
nacio1~.;1l. Com êlt desap.:l.re<:eu. porem, 
o so~~o capaz da grande soluçé.o qu~ 
esboçou. 

A re::tll<lade atual demanda energia 
e despre.r.dimento recíprocos, par:t 
chegar-se u. um resultado orientado 
por ''mútua conflança e verdadeiro 
p~tri~E~mo ' ', como já o disse :- ·1 . ela 
tribuJla Constituint~. a 12 c.w março ci.o 
ccr:-rnte ano, a mesma linguagem q·tl.!, 
neste momento, falo aos nosso ami· 
w-- ~ ""''neiros aos quais nos ligam 1'.1 !1 -
tos laços <ie sangue e de interêss-es vá
r1os. 

De !ato; por cst!l.r situ::tdo a meio 
caminho lltori."leo entre o norte e c 
su1 c!o !:.a.is , e numa brecha prot'uncla 
sõbre o A tlântico, do amplo altíp!a•1o 
mineiro. é o Espírito Sa1~ t :1 (' "' :·n·) , :: .1. 
cadinho no qual se fundem. se amal
gamam e se apuram e!emen tos t~rni
cos de tõd.~s as r·~giõ:!s b:-~sileir::~.s. -
Dessarte duas correntes imigratórias 
contribuíram para o povo~mento da 
região espir1 tc-~antense, ao sul do .!'lo 
Doce, atrfi.ng~ndo principa!mente aba
cia do Itapemirlm - tóda ela capi
xaba - c a vertente esquerda. do Iéa
bapO?.na, nossa lindei!"a com o Estado 
do Rio: -uma corrente maritlma, vin
da pelo oceano, r.riunda do norte do 
Br~il <baianos, sergipanos, alagon
nos, permunbucanc.:; .... ) ou ~stra.n~ 
ge1ra (portugu~ses e espanhóis espar
sos: italianos, tiroleses e alemães, em 
levas ma!s compactas> : outra terres
tre, vinda de Minas Gerais, consti
tuida de alguns raros portugués~s. Já 
afeitos ao rude me1o sertan ejo, m!s
turados com a :;rente d~ terra . 

Nessa época longfnqtta de quase um 
século (iniciada por volta de 1850l na~
ceram as dúvidas llndetras entre o!-. 
dois Estados. Não se diga, porém, que 
do Espírito Snnto tenham p~rt!<.io e.:; 
reivindicações territoriais. Assitn, ten
do em 23 de junho de 1858 criado o 
govêrno dêsse Est.'\·do a freguesh t.lo 
Alegr~. dois anos depois ·- em 1860 -
procurava 1'.-fin~s insta.:Lar sob sua Ju
risdição a treguesltl e o distrito de paz 
de São Pedro de Ra.t2s, a b;e.l'lge·noo 
territórios dn.s !reguesbs de Alegre e 
São Miguel do Veado, tentando, des
se.rte, apossar-se de zonas j á consn.
gradas como esp1rito-santenses. Foi, 
portanto, a questão original cle limi-
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tes, e;1tro Ih duh I!:s l.adC>:'. , !ll'U'hJC:td:l 
pelo mAinr . Mn~: sc,b o Grw(:nw Impe
rial, a prt:Pvnderü.m.:b mine:in ~e náo 
havia ainda reveLado <.:orno nas H.epú
bllcas, e, a.o:;:sim, o decreto do Govêrno 
Central n.0 3. 043, de jfL"lciro de 1663, 
~s tê1mo à pendência, favoràvelmen
te à província menor. 

Infeliz o grande e~t:.Ldo montanhês 
nessa primeira dúvida lindeira, não 
desanimou no in t.t:nto de s~ a.p:·oxim3. !' 
tanto quanto possivd do AWànt1c0. 

"Até 1879, estiveram serenados os 
ventos da d.iscóràiA. l\. parti r désse ano 
a agitação recomeçou. Um "i~ã11o ·:li.L 
l'reguesb de São Lourenço, Minas, nm
bieionou aumen t.nr a sua paróquia à 
custa do E-spírito Santo. Uma outra. 
vez, mais tarce, valer-se-ia Minas Ge
rais dêsses apóstolos ela pa:t:, ngora de
nominado5 abnegados catequistas, pa
ra a violação do tf:r~·itório e&pirito
santense ... O tempo corre apressado, 
os processos permanecem invariáveis. 
Um esci.'ivão de paz ele São Lourenço 
de Manhua~u achou de bom aviso se
guir-lhe as pegadas . 

Novas reclamnçõe.s, novo ~1ectído de 
inter.fe1·encia do Govi:rno Imperial. 
Desta vez, entrctant(', o préprin govêr
no de Minas. presidido por Teófilo Ot<>
nl, recuou sôbre seus pas~os e o gover
no central não nt.'Cf'!>!;~t<Ju dC' tomar no
vas providênc:as. Como em 18ô3 r.i
nh2. sido novament-e a Govêmr.) c!e Mí
na.c; obrig-ado a reconhecer u ditei <:.o do 
~írito Santo Wiceto Mo1·a:i' - Li
mite do Espírito Santo -- pág . 33 > • 

Porl.aLlto, ao contrário do que :::e quer 
!a~r crêr, não é o peqw.:1w :Et>phlta 
Santo responsável por tais PCtH.iêt:cb;;, 
ma2 seria o seu parceiro di: Oé'stc, co
mo a porfinr pura jogá-lo ao mar. 

"Acho muito natural que o povo do 
1ecund.:> e rlco Esteào que Vo:; . ..;;j Exce·
lência governa, de~eje n.umcnw.r o seu 
território, assim como o de MinJs C1e
~1s aspira a um pôrto de mar·· . 

Lê-se i:3to no oficio de a de st:.t<:nJO:-o 
àe 19~1, do venerando e prn meado 
:presidel!te Olegário Macid :iO Inter
ventor capixaba; ai se contém uma 
injustit;a e a confissão ch\.ra jos pro
pósitos mineiros nestas que::tões ne li
mites. 

A injustiça está crn ~Lribuír ao E~
pirlto Sant.o a ambiçil.o de aum~nt:~r 
seu território; o que êle deseja, ao 
.cont:rá.rio, é que noo o desfalquem 
daquilo que recebeu dos seus maiores 
e conqutstou ao sertão pelo trabalho 
de sua própriü. gente. 

Já dissemos como tle se povoou ao 
Slll do Rio Doce; ao norte dê!>se rio, 
dlt)ca.ram-te, também, as corr:;ntes 

hwnan:ts : uma. :. J ;;r:1n te do vasto hl.n
terland montm:tw~: e, outra, já agora 
orl unda da pró;n·i ~l ::! glomerac á.o ·~api
xafJa. Aquêie, vem sempre na ância 
natural de se aproximar das vlas mais 
fáceis de acesso à grande rota univer
sal que é o oceano; essa é impelida, do 
sul para o norte ou de este para o 
oeste, em vlrtude da. ÇJrópr1a expansão 
e da. necessidade de terras virgens pa
ra. a cultura cn.feeira, de sua predile
ção, pois, as do ~ul já se esgotaram nes
te sentido, trc.ns!ormando~se em cam
pos de CJia(!óes. A, pccuá.ria vai ai rA
pidamente, -:cb o n!)anágto - do zebu, 
tomando o lugar dos veU1os cafe';:lili. 

Há, portanto, u:n exagero em aíir
mur-se que 60.000 mineiros da zo1~a li
tigiosa. ao norte do Rio Doce, não de
sejam mudar de dono, isto é, p~sa.r de 
Minas para o Espirito Santo . A oopu
lação ai é mista de um e outro Estado. 
e parece, que se c()nsultaria melhor a 
s~us interêsses fiscais e comerciais, svb 
a jurís<iíção do se~amdo, po!." ass!m !i
carta mais próxima. dos centros co
mt!rclais e admlnistratlvos. 

O aces::lo rodoviário. dela, está _e f?.
zçndo per êsse Estado, qu~ ainda ago
ra constrói uma imnot·tante obra de 
travesslr. de. Rio Docé. e:n Baixo Oua.n
du, e';':'M.ndo te-rritórios mineiros pata 
o <lo Espírito Santo, obra esta em gran· 
de parte re<tUc:·id 3. por elemento~ n•i
neiros. 

Ao demais, tt;do é Bradl, e a divisão 
territorial não pode ser abSoluta. ~.o 
contrário, bastante relativa para aten
der, antes de mais nada a esta conve
;.,;;,...,,..::1 elas pop:.! lQçÕ€s. 

Quanto não é absoluta ou imutá
vel, t>ast.a considerar-se o que • res
~.leitú tem afi!'ma.dc aJgumP.s f1gu:-s.: de 
projeção do nosso meio. 

"Tenho, ou antes. continuo a ter 
hoje, 'Jinte anos após a. prim~ira. voe-~ 
que de público a.hordei a. questão. a 
opinião de julga.r grave e ;;~mpr-e 
oportuna. a noss:l. rediv1são territorial, 
em beneficio da unidad~ do Bresil, e 
que é, na frase de Albe:-.to Torres, ''o 
maior problema nacional". 

Di-lo Everardo l3ackeuser, cmin~nte 
conhecedor da geografia 1 ~umana da
qui e de allntres. 

~!3-ls radical é , ainda, o ilustre Ge, 
neral Jua.rez Távora. de cujo esplrito 
de genuina .brasilldade ninguém po
derá. duvidar. E• de S. Ex!·: 

"Se algum dia. me meter nw:na ber .. 
na.rda., será ponto número 1 do pro
grama: "Redlv1são Territorial'". 

Eu, também, sou por esta solução, 
mas sei bem como estó. o espirito re .. 
g1ooolista. impregnado de bairrlsao 
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oetreito e f•;<oí:.tic(J: cte modo que !:6 
:mesmo. bcrnu.rdamente, talvez, se J)OS
.sa <:hegar !l e1a. Até lá, quoà Deus 
avertat. n!ir1 ~~c:!Temos as nos;;as dú
vidas r.erritüriJ.is e ptocuremos solvê
las com eqüidade e justiça ou - me
lho!" aind:~ -- como parece pensar. o 
Sr. Israel Pinheiro -· pelo coraça,a/ 

Ouso. portJ.nLo, formula!' um e_,bô
Q9. · de sCJlução pura o problema téc
niCo a qu'.~ r: .'.pcro rc:~duzir a pendência 
EspirJto So.nt.o-lVEnas. E' sa.bido que 
" nosso tcrdtórh.> l:!-itadus.l consi,1tuiu
ie, de inicio, por uma concessão a Vas
co· Fernandc!) Coutinho, coruit.a.nte de 
cinqüenta lé~u::ts dt"! costa, a. ;>art~r 
da caojtani3 de Salvador par3. o sul , 
e de igual c>xtensão se!·tio a dentro . 
~õrJca.m(mte, teria a Capitania <que 
r~e'beu o . ~orne da Terceira Pessoa 
da S . S .· Trtridade por ter-lhe ai apor
t~qo .a · ctona,pirio no dta de sua. come
irtóração' !e;;tiva) ~ !orma de um qua
drado de 50 por 50 léguas de Jado -
~J~m 300 por 300 quilômetros -
90.tl00 km2 df· superlície . ... se· ·nós · ~n.1essemos do que a res
peito opinou o tribunal de 1911, a cuja. 
~n.J;enÇ!'f tanto .se apegam os minE:iros 
para · reduzir a ·- descontinuidades 

·uma serra 1 nt~ira - as 50 léguas de 
d>sta.s servirír.m até a imaginária. li
'rilia das '.Cordesilhas . . . 

Assim, não c>ntcndemm, porém, tan· 
to o patro11o no:><.o -- o falecido Se
nador Bernardino Mont.etro. ~cmo o 
atWoga.do mineiro, e o ilustre Dr . 
'Ueridés· PimenteL aliás muito a,cE"rta-
~'e!it~:. pois foi intenção da Corôa 
Portúgnêsa limíttn a ação do dunati~ 
rio àquilo que êle poderia eficiente-
ment~ e~l<Ttrar. . 
Mas .~.,· . a&·cinqüenta légu:!s terra a 

dentro. nã.o . podrriam ja.mals ser me
didas em linh::t reta; e sim no Jonf)O 
ds.s estradas que :-;e abrisSfm na di
reção do poeJ)te. Uma, a do:; oua.rtéjs. 
parou na· hJstórica Vila do Prtnc1pe , 
pla.ntando at wn cravo ~ério na roda 
das pret:enções mineiras no se-ntido 
permanente dos po!'tos do Uto:ral ca
pixaba . outra penetração, !oi a do 
governador Silva Pontes, mineiro de 
uscimento, que, subindo o rJO Doce, 
o.stacou onde lhe permitiu a !lavega
ção cunoeira dês!ie curso d'água.. Ma1:) 
tarde. em 1914, o ~élel.>re laudo, que 
deu ganho de causa a Mina:; ao sul 
dêsse rio, fixou nas proximidades de 
Aimorés - ex-cidade esptrtto-santen
ae de Natividade do Manbuaçu, a 
marca divisória dos dois terrltó'!'lOS . 
Pois aceitemos pr~irosamente êste 
limlte ocidental das terras capixa
bas. Ora, ao norte do paralelo uue 
por al pa.s.sa, a costa do Espú1to So.n
~ .e perlonga num mertdilmo. Lógi-

co. pOrtlinto, é c1u~ . para qut: o sett 
território não exceda nem min~ue d!Í. 
primitiva donçH.o, a sua lindeir:t OCl
dernnl r,ambém se estenda ao longo 
de um merlditlno verdga~tro. pat·ale
lant:o-se com a !1nha. co5teira, .:;!'n li
mite oriental. 

Al!ás, <:. 1déin de se lrar;n rem o:; 
nossos limites ocidentais. ao nol'te do 
Rio Doce, pcar urn m~ridiJ\no. não é 
nova. .. A 16 de a bril de 1933, :~ ad
ministração de Espirito Sama r~rr,rm
nha ao seu vizinho que d.u 1~;0 Doce 
para o n(Jrte /ôsf>e aaotado o menàia.
no que passc.ndo peto espigão no. mar
gem direita do Rio Dúce se prolon~ 
gCl3se até à ma"gem do M11curt". 

Agom. apenas procuramo<; dar wna 
demonstração lógica desta ~oluç{w. 

Assim. teoricamente figurado, o nos
so territórl'), n-essa ·região. resta-nos 
apenas traduzir por ncident~s nn tu
l·o.ls, t.iio próximos quanto po.:>si v e l do 
meridiano de conciliação, a !!ndeira. 
definitiva.. 

Procurando ater-me a êste propó
sito, proponh\l que acompanhe dai s. 
divisa defimttva pela serra do Sousa. 
até à. origem da Serra do Pega Bem; 
por essa até defrontar a linha. d~ v~ r
tentes do có"l'ega !t.aúnas com a:; <:a.
booetras principais do ribeirão São 
Pranciscc, ficando estabelecido que a 
divisa cortara. êsse curso d~gua. a meia. 
distância. entre OR.briel Emílio c Barra. 
de São Fra.n~Lco. Depois. ficarao para 
o Espírito Santo a.s vertentes diretas 
do Rlo S~o Mateus até S(~ transpôr 
ê.sse entre ·as ·· barra..c; dcs cór rego.'l do 
Gar!o e da Ariranh!t. Subirá. a linha 
div\sória pela cumiadn desses dois pe
quenos cursos dá.~·uf.õ. e se prolongara 
deixando tódas as vertentes do~ ri
beirões Aguas Claras e Preto para. o 

. Espírtto .Santo. alcançando. ao fim de
las, a Serra do Norte. Pela." cristas 
dessas, c.orr.zrão os limH:~s pa1·a o nas
cente, e dP.las se apartarão para o 
norte. descendo pelo espigão divisor 
Prata -Santa Rita, até corta.1· o br~o 
norte do Rio São Mateus. Subirá. pelo 
dlVi:ior Santa Cruz -- Parajt~ até al
cançar a l.lnl:\a divisória do laudo do 
ServiÇo Histórico e Geográ.!tco do 
Exército, que será. seguida até Santa. 
Clara. 

Destarte, G11-briel Emilio (Benedito 
Qutntinol !lcará. mineira. bem como 
Joeirs.ma (Ataléla I , '\ mas pertencerão 
ao EspL'ito ~anto. B~a de São Frau:
clsco,, Alto Rlo .Novo e .São José . 

Essa ll.nha ~s~nta çomo se v.e. em 
acide'ntes naturn.is bêçn definidos e 1n
soflsDtáveis, dos ·quais d11icllmente se 
poaeri. afastar. 

.ulm delh:nltado a.o norte do Rto 
l)oae, a superfic~ total do Espirito 
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Santo. será. ele cêrca de 4G. 000 . D.t 
área ~ru litiglo (!)037 .5 km2) entre as 
extremas d&..<; J:>retensões de um e ou
tr<' Estado, passarão a pc~~ttrmcer-lhe 
6 .621 km2 ou 75 % do total, 2 . 416 ,5 
km2 ~\ Min3s, ou 25% elo totnl. 

Não t uma decisão a Salomão, nem ' 
foi êssc o int,ento inicJo.l da solução. 

O Espírito S:mto. sem dúv!ct..'1, fíc:l
ria melhor aquinho~ldo com o que lhe 
a.trlbuiu o laudo do Se!-vico His t.órko 
~ ~o:;ráfico do. E:<êrdlc.; mais efi
cientemente poderia atend~r, dêssc 
moc.!o, a jmi!~ração de sua gente, das 
terras eX2.UStns do Sul, para outr:>.s, 
novas e fc.ra7.es. 

Vale mais, porém, um bom. acôrdo, 
mormentt> com um Visinho poderoso. 
do que uma vitória qu.e a noss11 pou
quidade pollttca não assegura de modo 
algum. 

E mesmo reduzido a uma. da::i me
nores unid:ldcs da Federação - trisU! 
e desigual F'cderaçào! - poderá vi
ver explorando intensamente suas 
ter!'as e seus mares, esses mares de 
que tanto procura abeirar-se Minas, 
.não satisfeita ele sua extensão terri-
torial e das riquezas imensas que se 
3lforJ,am no seu solo: ferro, ouro, dia
mant<.>s. cristais ~ ~mparclha.udo con: 
<!ssas o imponente.? ... rebú nacional! 

Não fóra o amór-próprlo monta
n.l.1és a-ferrado it oosse de Gabriel Emi
lic (!unciaçt1rJ csÜíritossantensc de qu .. 
.&e apossaram os mineiros) o mais ra 
cional stria o traçado dos !imi~s . 
abandonando a serra de Sousa, no 
~u trecho Inicial, e ecomJ>anhando 
o curso do rio Doce até à barra do ri
.bcirão Banar.al; por esse subindo atl! 
às cabeceiras, n a set'r&. uc,s Ai:noré::;, 
no ponto donde dela se esgalha o es
pigão do Pega-&m: descendo depois 
pelo divisor São Francisco - Vargem 
Grande c cortando o Braço do Sul de 
São Mateu.s. mais ou menos .nu mes
ma altura nntP.s indicada. 

Em compensação. ao uortc, os li
mites con-eri11m pela Serra do Norte 
sté .<iUa P.xtremldade or:lental. dal ee 
orientando para o morro .da Viúva ~. 
pelo divisor São Mateus-Itaün.s.s. até 
encontrar a linha elo Se<viço Hlstórlco 
e Geográfico elo E.xé~itc . A· distr!IJ..U
ç.ão BUI)..<: r!kial seria mui liselrament~ 
~ avorável a Minas, ao qual toco riam 
~ais 1.115 km2. ao. passo que o Espi
rito Santo receberia em troca. ao Sul 
duas glebas - A, == 2.77,5 km2 e .A, 
== 577,5 km2, tomllzando 855,0 km2. 
Mas. c~mo inl;licail;l a:s setas, o sentido 
oomercUJ.l . da zona ·norte orienta-se 
para a Estrada de ~rro caravelas. na 
e.taçê.o Carlos Chagas, c os cli'L Zono. 
SUl, assim com a..quela bsr~anha.das, 

< .' t'lt:l l :.:nt- ~. r: J:t.~!'; <. Baixo -Guandú e 
Cola tin:l, at.r~.ídos pela Estrada de 
Feno V ~1 l•: elo P..lo Doce, á qual têm 
aces~o por dtt~s nH1 2nificas pon~s :o
do~·làr; : ~ construída;. a mbas pelo Es
L~do elo Esr>írito San to . 

Quer d !zcr: :~t..t:!ndcr-se-iam, des
tarte. mclhorm~nte os interêsses das 
popul2<;ôcs. . 

N:l.o ccnslde;o completo, ~ntrl!tanto, 
o nosso cnt:!ndimento cordial com o 
n.obl..'C p~rceiro do :o~ste, ap<'n~s com a 
5oluçf.o .da. vcll1a . P'J~dência territorial, 
para. a~qt1:ü :-..ca.bamos de , oferecer uma. 
sugestão lór~ica-- e ttendo; em mira, aten
der ~s conveniênçia~ ct.U:i iiópul~~.úcs 
em jo~o . · · · 1 

Para um êxjto completo, Pf!nso, 
como já o tenho declarado várLt.s ve
zes, indispensável um ajuste entre os 
nossos · dois Es taçios 1nra a explora
ção conjunta elo Pórto de Vitória. es
coadouro natural c:lo va.i.e do Rio· Doce . 
Es~. como . e!;ti). não é urn pm-tô,' 

mas tll'r.a p1lh0r!:i portuária, nio, ~:
dendo a~enc~r conv,mlentcmente1

: ao 
movimento c omo-ciar do &~u hinter
land c m[li!.; ao e~coantento ·de miné
rios ~iderúrgicos o qual ::seré., fatal
mente :l~Otnp<mhado de vlllt.osn. im
portaçi1o de> co.rv:io ou cokc mct:Jlúr
gico. pr.m nli::ncntar a indúst :·ia !~Csa
da. que. qut";!·am ou nõ.o queiram, i:.e 
há cl~ i.nst~ lar no vn.l!: promissor c n 
ela tfto propfcio com ~uas admid.vefs 
ten~s ct:lt ivá\'·~i~ . ~ua~:; e:~tcns as ma
tas. e n HoLá vcl potkncia h1clránlic~ 
ne:!e r JW.> eur~:os dât;ua vi!iínho::; a
cílmente mobiJizável. 

Creio que :1. solução logi<'n elo porto 
de Vitória será a consiituicão de uma 
compo.nh!a formada pelas· t:-ês enti
dade;.;: Estados do Espírito S.:1nto e 
Mit'UI.s e Cia. V3.le do Rio · Doe~. ca
bendo ao r.rimdro 51 % do capital e 
a presidên<:ie. dn Comp~hi~; n.o se
gundo n Tcsou,raria ' ê 1 25% do c:ípital 
e à tercetrn., 24 % desse c a direção 
tkni.c~ q~ ne~ócio. . . . . . . · ~ . _ 
Concom!t~ntement.e-, seriam · Pr.la 

Pre1'e}turu de Vltólia conced1dils Cer
tas · vantngeru;, .. aos co~erctán~s' .inl
neú-ós. que · se Jq ubé'sscln 'es11à.bel~er 
na cidade. ~ fa~1F.fladcs às. pessoas que 
desejassem construif nos'·bairroo novos 
da Ilha do Pnnci~ e de· Santo Antô
nio, para t;ozarem _ps bene!fclos dos 
a·res · salitracto's· dá éosta. 

Promover-se-ia, assim, a reall%ação 
práti~a de um yerdadeiro amalga
mentó ~ 'nülktro~êàplxaba, desaparé
cendo . aoo ppucps quaisquer resf~U'Os 
de ·ressentunentos devidos a quest~s 
de lim.i tes. 

E' o meu sincero desejo; são os meus 
votoo ardentes. 
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P..io. julho tle 1946. -- Henriqt:.e de 
ll.'ovaes. 

Um a.rti~o do Or. Benedtto Quin-
tin::l na "Fõlhn de ML1as". · 

Estava t.erminnnd<l ~u êst.e tt·abalhn 
quando tive a rnágua sincera de lêr 
u::n artigo do Sr. Engenheiro Bene
dito Quint!no dos Santos, - na Fô
lha de Minas - fd~ 2 de junho (or
rf'nte> tratando dessa enfadonha di
vergência. 

Sempre tive êsse ilustre cidadão na 
conta de distinto cavalheiro e ótimo 
profissional, e êstt:s cor.cdtos confir
maram-se. com grande prazer para 
mim. no correr de urna eventual en
tr.evista que com S. S. ruantive no 
gabinete de espera do Mhústério da 
Justiç.a. Entendemo-nos <;ordialmente, 
m-esmp s6'bre e.st&. ~rritantc -.~uestão de 
I!mlt.es entre Minas e Espírito santo, 
capaz aUás de lntlamar espirltos dos 
m=:.is acomodados . 

E' que procurei, como sempre foi 
do meu àescjo, tratar do assunto num 
pbno suoeric,r conduce-;te a um ~cõr
do jtAStú · entre os dois elemento.s ir
mãos da Fedcra~:ãv - mais irmãos 
que quaisquer outro~ - z.côrdo ba
sea.d<> "nume mútua confiança e num 
verdadeiro patriotismo". repetindo o 
Qt:e di.sse na Assf'mbléia. Constituinte, 
€!11 12 de n'Ulr~o dCJ corr~nte ano. 

Explico assim o m~u ties.a?On.ta
!n!::nto ac, lêr o referido artigo por 
S. S . assinado. 

Concordo com S. S. que seria mu
tilar o territórjo mineiro a solução 
esquematisada na gr&vura constante 
dessa public.'tçiio. Não há atenuantes 
~a o efeito deprimen~ que S. S. 
procura tirar d~ semelhante desenho, 
])Ois. S. S . é Diretor de um Serviço 
GeogrMlco. e como tal não lhe é licito 
deformar de tal maneira um qu~dro 
geográfico, ta.'lto mais que êste, }loje 
não é passivel d~ dúvidas pois 
sõbre o aspecto !í.sic:. da questão já 
di$€ a llltima palavm o Serviço l{is
tórico e Geogrático do Exérctto. Re
duzimos à mesma escala da gravura. 

publicada a· planta dêsse . abalizado 
d "lpartamento milltl.r e deixamos ao 
Juizo dos leitores a. comparação entre 
a tealid&.de do t.l~ ê\e )ul-gou seY o 
<tire!to do Espíritc Santo e aquilo que 
o Sr. Benedito Quint1no entende ou 
quer fazer ent~nder serem as nossas 
pretensões . 

Porque o que é fato, é que desde 
que aquêle serviço lavrou o seu laudo, 
em 14 de novembro de 1941. ao que 
êle, no seu el~vado conceito. decidlu 
.ser nosso, se limitaram as reivindica
ções do Espfrito santo. 

Ent.1·etnn~~.;. ~0mpre fui cios que tor
maram n!l corr~nte de um acOrde 
com Minns Gerai~. m~smo c.edende 
parte do qwe assim nos foi atribuido, 
para atender melhor as circunstân
cias criadas nestes últimso anos, após 

• a lavratura do citaàv laudo e as con
veniências das populações tocais. Já. 
expUquel ante~ como se vem !azende. 
o povoamento da região em litígio, o 
que nã.o permite a ninguém, de bom 
senso, afirmar nela habitarem 60. 000 
núneiros o.uc tlão desejam !)erte~r 
ao Espir!to Santo ... 

A hipótese mais simples e mais sim
pática é que alí convivam 60. ooo bra
sileircs dos quais uma metade de ori
gem mi~~eira e outra metade de pro
veniência capbcaba. 

O Sr. Thi~rs Fleming, que nunca 
se ~rdeu por aquela!> paragens, po
derá. afirma!' o contrário, não porém 
o Sr. Bened1to Qul~.tino que as co
nhece a. palmo. 

No mesmo desenho, indico, na mes
ma escala, a. soluçãc. conciliatória por 
mim propost.<t, e justificada em linhAs 
anteriore~. Diante dela, dirá o leitor 
cCJm quem esta o .espirito de brasili· 
dade, cuja m~nifr.st~çáo, no ca.so 
presente. ceve conduzir-s(; à transl
gência inteJigent'\ e, porque não di
zê-lo?, equHativa. pois não é crfvel 
t'\U.~i!a. Min~~ aura:~ a;, Atlê.nt\co ~" 
fraco parceiro c~pixaba. Não acre
ditamos queira o brioso povo monta-
nhês vra.ler-$e de sua predominância 
politi~a na Federaçâo. para .redU!.ir 
um Estado dos meno:es do Brasil à 
situação de quase não poder viver. pri
vando-o de uma parte sensível do seu 
já escasso território . 

Exposta assim. grà.!i<:amente, a pen
dência (esquema. do Sr. Benelitt.:. 
Quintino - esquema do Serviço His
tórico e Gee,gráf!co do Exército t> t'S
que'!lla. da soluç:lo conciliatória por 
mim formulada). passo a analisar 
ms.is alguns tópicos do citado escrit<> 
do Sr. Benedito dos Santos. 

Deixemos de lado a questão ao Sul 
do Rio Doce. :\1 revivida. apess.t úe 
prà.ticamentc UquidSida, manu-milt
tari. há 32 anos. e definitivamente 
de acôroo cem o art. 184, da ~art;\. 
outorgada de lO de novembro de 193'1. 
E' uma chaga cicatrizada que só o 
desejo dc~rimoroso, ou sá.dico, de 
:1presenta:r·nos como invasores, taz 
v-oltar à. .tona.. 

O ·Zett-mottt - d~a insistência é 
haver o Espírito Santo promovido. 
sob o pa.troctnio de Rui Barbosa. s. 
rescls!.o de uma sentença que deu a. 
Minas mais do que ela pedia, sendo 
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e nosso patrono incapaz de apadrinhar 
uma ca t:sa. a seu ver, injusta e nottco 
digna. · 

Aliis, não a.br íu com isso no~~a 
terra um prect-.dente: - no litígio 
sem~lhante (;ntre o Rio Grande do 
Norte c o Ceará (questio dos Gr'Js
sos> o prinu•.iro Estaco não se con.for
mou com o parecer de La.fayette, fa.
vorávr. l ao :; f.' ~sundc; recorreu par:l. o 
Supremo 'l'ribunal :r-~edera.l e log-rou 
ver p<n· ê:::se reconhecidos os seus cU
re1tos . 

Defe.uder suas causas até o derra
deim tecur.so leg-al é um devar, que 
mais se afi rma ~lnda, quando o:; .it!í
zes, &.os quais se ~ cotúiou, exorbi
tam ou pen-dem !amentà.velm~nte pa
ra. a pa rte mais poderosa. 

Escreveu textualmente, o Sr. Bene
dito d os Santos : 

"Na p(l.rte af) norte do Rio Doce, 
hoje agi tu-da pelos inca :. sé. veis e perti
nazes contendores, e onde o Governo 
esph1to~~:anten::: ~ criou a Comarca de 
Barra. de São Frandsco, a st:ntença 
deu ganho de causa int2iramente a 
Minas " . 

Ora, r.:tdonemos calmament-e. 
Em primeiro l·ugar. o Tribunal de 

1914 ocupou-se predpuamente da zo
aa sul do Rio Doce; es~a era conhe
ok.la, poi~ estu.<l.a..d~ J>Qr uma comissão 
mista mjnciro-esptrlto-santense com
posta. do::; Engenheiros Alvaro A.Stolfo 
de Olivetrtl, já. falecido. por Minas 
Gcr&.is; e Cecillano Abel de Almeida 
pelo Espírito Santo, os quais, "con
jugando patrlótlcamente os seus es
f-orços, conseguil"~.m em poucos meses 
um traba1ho completo, estreme de 
dúvidas, que foi assinado por atnbo.'i, 
numa bela compreensão dos deveres 
Impostos pelo difídl encargo que lhes 
C!"a Ci>meUdo"·. 

Pois, npesar disso, a. Comissão Arbi
tral j ulgou necessário o anxilio de 
eutro técnico de sua con!íanç.a, í)ara 
tl"aduzir do terreno e sôbr~ êle, os 
citmentos topográficos de sua. sP.n
tença. 

í:ss~ abalizado geógrafo foi o Sr. 
Major Alípio Ribeiro, que se apresen
tou em Vitória arDllald.o de instrumen
tal para werações mais prec.tsas. E~ 
bem me lembro, porque. naquela épo
• exercia c cargo de Diretor dos Ser~ 
~ços PübUcos daquela cidade. 

Como, então, pod-eria ela dar uma. 
&entença de!1nitivn - inclusive -
uma linha do laudo de 1914 ao norte 
4o Rio Doce - como eu já. ouvi de 
um douto juri~<Cell&ulto - numa re
€ii<> desconh~:tda, em. parte ainda. 

ccup~da por selvagens, c que seu u:
sfste:1~ ~nico járnais examinou? 

TE:ndo, de f a to. estudado exaus+..i
V3.!!1Cil te a oues~o principal ao sul d o 
Rio Doce, ~resumiu, entretant0. sua 
sentença, ao norte dés~e rio. nes::as 
trés linhas ultra-singela-s : 

"Ao norte do ruo Doce, pela Hnh:;. 
cit: ctlm.l.adas da Sf::rra. do SOusa ou dos 
Aimorés, pref'nchLdas. por linhas r ~ 
tas, as soluções cie continuidarJe '' 
e de tal simplicidade tem results..do 
tô1a a complicação criada. em t.o:r no 
de um acidente tão sim~les e iru:~~
mável - uma vasta serra - hoje fn
cilmente reconhecível, pois cori:OOa 
em vários sentido~ por caminhos. t<:n
do a civilização dali di.~pr.rsado oo 
a.borigene.s . 

Tudo provém da substituição a..:·~i
tró.rin. da condlcional estabelecida na. 
alegação do E$I>1rito Santo - on1..e 
houJer solução de continuidade, pela 
afirmativa da iníqua s<mtença - nos 
Pontes em que há solução de conti
nuidade. E na ânsla de se alargar pa
ra o nascente Minas fêz da linha. de 
<.1.nn.iada da serra do Sousa. ou dos 
Aimorés - a e~~ção - para trr. ns
l'ormar a linhR divisória em re~M 
imaglná.rias, onde lhe conv~m, abOr
doadas nuns restos de p~os isolados, 
sem nenhuma se{lüêncta ou significa-

. ção orográ!ica.. 
De mais: marcando o início e o t1m 

da Iindeira em questão - Ped.r::t de 
Lorena e Cachoeira de Santa Clara 
-não lhe jm.~ a sentença wna u~
reçã.o retíllnea. entr~ tais pontDs, como 
querem os m.in~iros, mas ~nas os 
extremos . 

Laboram êles, portanto, em t rês 
grav"'CS equívocos tnicis.l.s na. sua in
terrpr~ão: 

a) haver o laudo de 1914 dlliml.clo 
totalmente a questão ao norte do R1o 
Dôce e traça.clo' ai a Unha. d1vl.s6ria 
de!finitiva. -entr~ os dois :Estftdos; 

b) constituírem a.s supostas solu
ções de continuid81de o ca.racte-rístico 
geográ!ico da Serra dos Aimorés, re
du:zido a uns poucos pü:os isolados, 
quando o maciço dela. lá. se encontra 
1ns()fismável e irremovível; 

c) finalmente, darem à -expressão 
14da. pedra de Lorena à Cachoeira de 
Santa Clara", o sentido d>e \1m3. di
rec;ão quando ela ~penas limita o ini
cio e o fim da linha. divisória., na. zo
na ao norte do Rio Dóce. 

Logo, ao contrã.rio de "haver a 
se-ntença. de 19'14, dBJdo ga.nho de cau
sa ao Estado de Minas, ao norte do 
Rio Doce - oosno a!irina o ilustre 
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Dr. lien(:tl ill) Quintino - 0 qu<: e la. 
fé:6 foi cmbu.r:l.lb.a.r e. pcn.dência, tor
jando utLUl. corclilh-eirn. <:.aricata dos 
AiUlOL'és, pulando <le mórro em môrro, 
qu~ndo o.. ver~la.deira serra ·lá está, !à
cllJnenl~ r~eonhcd'vel c imutável ·~al 
qual o verifk.aram o astronomo Old.e
brel.ch c ::l Comis são do Serviço HJs
tórico c Geográ.f.i.ço do .Exército. 

O s i!-:têm3. orográ.fico da região po
de SL'l" cE·qmmatizado dn i 1)rm~• indi
cada n~ (ies f: nllo anexo. A serra do 
Sousa a. ~artir da margém. do Rio 
Doce intlctc JJge!ram~:ç1te pnra leste 
e, dep~is de São Se~tjáo, vai :tu.ma 
direção get·al lncl.!n~d~ 9,.c .uns ~0 .0 

paro. o poente até ·à · ratz do contra~ 
!orle Pega-Bem, dando an.te~ um uU~ 
tro que é a Strra <io Pancas. 

Todos S(;lli> contraforte:: - P:l.ncas . 
Pe~a-Beb, do Norte, e finalmente a 
cordHh.e\ra p1·in~ipal M:;1.p-Ma.p
Cr~k <le que se dá como derivante a 
Serra dos .!\.i1norés -- 'corre·m BJpro::i
ms.d~mtmtc na direção Oéste~Léste . 

P~rqije, .imtã.p, ·aoanda.n.ar o aciden
te ?Pncip...o:t.J,"conbouo, 1~o no s:::u prt
meuo esga.lhnroento (Serra do Pa.n
ca..s), qu.n.ndo · Çle se -prolonga a1n.cW. na 
mesma dirCJJilo anterior até o s~gun~ 
do, ma1s in&pqrt!:l.•lte <Pe-Ja-Bem), sem 
a menor solução de continu.id.a.de e 
as~im pross::suindo pnra o norte el'll
corn r~um ángi.llo de 'l!ns :30c. paTa les-· 
~~ ?-té ee ~prum?.r a1pós o tercetn 
e~à-!hhrpento1 maior que os prec!!
dent~.- q',l;e é a serra do No-rte?l 

Se' o ~ritério da direção geral de
vesse ín.r1uh· , m:tis lógioo seria à o cn .. 
t-ronc?..mento àu ~~~undo col1trf\.-for
te (PC::g9.-Bem) . quaa.do a ~erra prin
cipal r....ende ma.ls pnrr~ o poente. t.:-a
ça:r o lirnlt;e peh bi~setriz do áugulo 
1.orm~:ào .:.ntrc sua c!ireção geral, dSli 
por àiz.nte, c n. do re:fer!ciD cpnt.ra.!o!"
te, a q·ual .pissct:·iz se ~justa a.p:oxi
m-ad~ente .ao m.er1dlano. de conctli-a-
ç:lo ora preposto~ . 

Ponho de lado a parte infeliz do 
trabalho do Sr. Bcn~dito Qull.ltino 
em .que, numa. ironin barata, ·s. S. 
procura ra.dlculariz.a.r o conceito de 
serra. dos Aimoré!:i, rr.<:tendo na ques
tão tomates ~ ::;apatos. Cada qual ar
gumenta com a~ v.rmas de qJe d ls-
póe... .ftl 

Escusado i! rebr,t,~r a alegação de 
que o E&Pf.rlto Sallto pretende nlnrgar 
seus limites até Jooma.ratl e Teómo 
Otoni; porque npós o ls.udo de 1914, 
ao q-ue êstc nos deu se limitaram a..s 
nossas pret~nçõcr..s . Adianta.mo-nos, 
assim, no sentic!u de umfL solução pa
cifica, e hoje, assumimos a. resnou.;a-
biliàa.dc de considerar mtnelros · ... . . . 

2.416,5km2 uos 9.037,5km2 que entã.e 
nos foram atribufdos. Ora, a um con~ 
tendor, QUe procede desta forma, deve 
s-er dado um trat:unento algo sUJ>e
rior a sapatos e. . . tomates! 

Prossigamos, pois, atendo-nos aoo 
a&pcc tos d~ questão ... 

A Conussão de Limites, de que rt
sultou o último laudo, · foi conscituída 
com p!c.no conhecimento e a.qwescê'
ci.'l do Gov~n10 min~iro q ~,te designou 
delegadós . seus para c.compan..l1ar os 
ilustres· o!fdtús do Exérx;ito dela :;cm
ponentes. . 

Cs mbeiros, sem dúvl!.la, jamais 
.pensariam em firmar zcus dire itos sô
bre o .. deacúnhecido" tal o sistema 
orogrMi~o de unia re-~;liio, iJJC>.:p!Mada. 
ainu~ em 1914. A verqadd:·a int;çrpre
tação <la. serra dos Aimorés. .:.im.fue 
tradi<'ional consagrado. fo1 dada. tA.o 
<i.eprc!sa se devassou ~os ex-plorgdor·~s 
aquela reg·ião contestada.. Qu.enl a. 
quer 1~.moV1er y2.ra o nasce-n~c. até 
onde existam alguns restos e:ipa.raos 
de m-ontanhas, é o Sr. Benedito Qnin
tino. S. S. é CJUem vem há. rm~. 
animando ~:: !!a luta< a 90!ltO de lhe 
ser dado o nem e a uma das COtl~Uir. • 
t6.S da invasão min~ira. a ··Ha ele G~
brlel EmUlo, até h~\. po~co assinl <;v
nhecida) ; S. S. é qu~n enttmdea; de 
remv-J~r a serra dos Aimorés. nwna 
?aixão qu~ ncío recuou d.ra-rr.te clt.! tdo 
hercúlea tarefn. . .. 

Não fizeram os t(:cniccs da Com!s
sã.o mllltar ttibula rasa, sõbre ~ st:n
tença de 1014, que apena:-; deddill dc
'Ver a. <livls.:l ao norte do Rln .Joc.c, 
orientar-se· \1'el:l &orra dos A.il.n-orés 
t: linhas retas ondco houvcs~ern soh.l
ções de con tJ n u!dade . . Inte1l)ret:.1ra.m, 
hon~stamente, est.a. t.entença, adapta-n· 
d~a à.s c ondições iulisciicion-a\s do 
momento. 

Fala o Dr. Benedito Qul11th1c e01 
linha tradlclonal pela Serra do Sou~ 
~~ ou dos A1morts.s e llnhas retas. Cet~ 
Jno · node ser tradielona1 um~ c:cuçã.o 
há pou.ccs anos ln.nçadn. c tenr..m~ r·tJ~~~ 
combatida tão logo fórl! Jnnçadn ?I 

R.elferlndo-se à .S'Ua divisa artrme. 
S. S.: 

"Esta ctivistt está consasrli~"'i. 
pela. cartografia brasileira, pela 

' de-cisão arbitral e pP.la Oon:,t~ ttti
çts.o da República. ... 

Vamos par partes Como bas•~ar-~t" 
na ca.rtcttta!ia cic :~r;13 regiã.o qu:. a.tê 
pouca tem·i)O não ünng, ctv:tcgn;~flll hl
t;umtt. respe1tâ:ve!? Se l)S.Ta. alguns r;có
gre.!-os. com-o Moreira Pinto, a serra. 
dos Aimorés sE> estendU paN o sul oos 
dois Estados; n!t zona norte dês~· rio, 
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desconhecidn é Jamajs ::;eriamente 
cartogra.tada at& ent-ão, havia-uu~ npe
nas um.a ligçira reterencia. Ná·> hft. . 
nunca 11ouve divisa, n~sa região, c ~~ 
prova i.: a constantt: querela entre o,:.; 
Estado~ liiigru'l.;cs, desde Avidoo c An
ltônlo Carlos até Bley e Jont:~ e lJ:: 
ne<lito Valadares. P:ocurou 'Mioa.· 
resolvê-la a primi; ,c;cria tlmn li11n ~~ 
de monte.~ e ::Dlu~~õcs c!e contü,uic.lad•:. 
à. sua convc.::11en.::i:~; colocá-la, depois. 
no ~n -C! O, et~ o problc.m..'\ té<:mco, a 
que s-e ;1ão afeiçoaram <1::. m~:mbru:. 
da. Oamis::áo Geográ.t!<!a. Mllit~r. 

É que não consolidou a Con~tituiç5.c 
da. República a .solução mínci:-a <tr
bitdria . coli.mando c-x<!lufllvament.(• :··'· 
intcrêss.cs territoriais do Estado me
diterrâneo - prova-o o havt!r o G u·· 
~rno C-ent.ral r4om<-ado a dita C<:mi~-' 
são pau~. e-s~Iart<:f!:· :1. quf!stão E ~ ~: 
não i6Escm :...s co:1 tingéncias poiltic~' :.=, 
ter-Lh~-i:l publicado ú lat~do de:cis'L "<' 
que chesou a ser :ll'J;ova.do. Qua! <t 
tri5te rea.hdade, e. aflorar déss.:: L . .. 
mentávcl recuo ~clministra.tivo? Hm 
znílhá.o de eleitores mine!ros, con~~ a 
ma:;-r.1. centena de milhar dos vot~ll~ 
te~ C.$pírito.:s~antens~s . . . 

Escreveu, t:.Ifl outra parti'! CJ·e ~e 1J ar
tigo, o ilustre mine1:-o: 

" Cor.sLat~- (a Ccmi~f\o Mihtan 
qu~ na posição indiC3da hl.L not.á
veis montanhas, mas extensas r(:
tas de 40 c até 60 quilôm'=t ros . hto 
é vcrdacle, lll:lS acontece que a sen
tcn~a ld~ HH4) não limitou a ex
tensão d·a.s r~ta$ da lin.ha divli>ó
ria c também eSftU-ec.:!U a Com.i•;
sã.o que na 1wvn. divisa. que .s~eri11 
existe uma exteusác de cerca d~ 
100 quilômetro!; no rtln'.o oest<.: 
noompe.nha.ndo chap:W.ões tambtm 
sem !:~rra . . . 

~:atr.inandú-S{: o mapa atual, v~-~c 
()Ue a aludida exteruã.a mede 88 qu.iló~ 
lnetros e nela os limites de la.vdcJ, 
ni)OO atíngi.rem u ~erra do Map-Mai>
Crack, seguem por êsse divisor até às 

-.:·:l.be<:eirPs <io <'Órrcgo Limoeiro ou cór
rego Gu~ribas, uome:; do curso altú 
do córrego Ban-eaodo. 

Pela llnhe. ora por nós S'Ug'C"Tida. po
rénl, (variante de compen.sa.çã.oplluha. 
verde), acompnnhando a àlviso. pelo 
contraforte mais sententrional da 
serra dos A\morés, nA. apenas um i.n
tf".n~a.lo, ainda sôbre divisores dá.guas. 
da extremi-dade oriental da Serra. do 
Norte até o morro da Viúva., com ap.e
nas 26 quilOmetros; outro dai ao Mor
ro Agudo, de sõmente 12 quU6met;ros: 
e dês-se ponto, sempre por dlviror~~ 

dágua.\, aié B&rrea.do do Gajubl com 
fiO quHômctros. Ao p~so que a 'unha 
lJcnooHi) Quintino oferece trechos de 
60 cntilómctro.s, sem crnério algum 
: opogrMi:r,, c contrariando a condi
ção inickl do auto de 1800, a qual 
deu ~an l!v cl(! c<! Uii:l. a .Minas, em 1914 
~o sul cio Rio ~_.<:e : ' 

~ · ~I.; '.<lidO·; t:: de dtm :J . .r<.·ar os 
limites ctas duns c auít.anil:is con
!inanu~s tôs.5(::m éstti pelo t!S?igá<> 
Que cont de ncrtc 3 o -sul, d'l tre O.') 
rios Guzndu 0 Manhuac),l ·e :não 
peJa corrente do rio p'or· ·.$er · ~ 
<!e .-;uz natureza tortuOs..'\. e inco
moda para a boa gu-arda.; que d~ 
dito t:~.pigüo á-guas vtrténtes para 
o Gu~n du .SC' jn distrito da. · C,a.pi~ 
tarda. ou nn"~ prO\'incia, do EiJ>i
rito Santo e que pela parte norte 
do n i:> Doce .c:erviss:: de dell'.arta
çã& u. :;érra do Sousa" ... 

Logo, o critérí() inicial f! trad~<:ional 
era o dos c~pir,ô:::r, e c!c a<:õr(!.o e;om ê!e 
foi assentada a divisória ao no1~te do 
Rio DG<:c l>l"'la serra. do Sousa~ O!"a 
idcntiifica>da <.:om n. se-rra dos Aimorés, 
11ão havendo, e-:1tão, nenhuma refe
rência a soluções c! e continuidade. 

E a linha Benedito Quintino sàmcmte 
:-;e ate~· a uma suposta condição: a 
direção L".)rena-Santa Clara, c!esse 
or.de de~se, c :Jrtand{J r ios ~ chaparl5es 
c apa.!lhÁl:d() aqui e acolá., uns 'PC· 
d.rou<:,os c: ca.choclras . . . 

<:O..erto. c3. voo de S. S. náo é a de 
Min·r..s neuL me~mo no fazer - · cõto 
co•n a <10 Sr.. Thlers F~em!og - o 
ta'ou d<~i-i noss~s lin-c;(:-5 internas. Por 
j~to, c por acrE:ditar no espir:fto de 
,eqüi<ia.de e à(! justiça. dos minelros, não 
,nos atemvrizan1os dia·nte da a.meaça 
ccntida no seu seguinte pc-r1vdo: 

ucc...nli.nu.?.ndo desta maneira os 
políticos capixabas forçam o 
Govér:no r;unei.ro. como bem disse 
o comand:mte Fleming, em. sua 
interessant-e nota para o '''J.Orn.rt 1 
do ComéJ·c!o" de 3Q de ~.~io pa.s
sarlo: ··Estou <le.sconfia<io· que Mi
nas quer a{!O'\"a o cumprim~nto do 
lauào arbitral de 1914" . 

Quer di2er: Minas quer impor uma 
solução baseada. num Iaiido-· indéfini
do·,: inte!1ll·etando a seu be-l ·. prazer a 
sentença n:ela contida. Lembrem-se, 
porém, os nossos amigos mtntiros que 
somós uma F<:deraçã.o, e r~fi.o sõmente 
13. !õ!"ça bruta, para h01ttá. r..ossa.., de
cidirá um~ pen dénda d-esta. natu-reza. 

Rá., ~ut-retanto. a.l~a eoisa ~;p.ro
veitá.vel no trabalho que estamos le· 
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b'alhan<io. Quase av findá-lo c·S<!n·vcu 
o ilustre Sr. Benedito QuintL"lO : 

"M!nas, seu povo e s-eu g-ovêrn o, 
tem utn grande aprêço pelos seus 
"i:t.inhos. Se 2lt;'UI1S de seus ho· 
tn(·ns públicos não estão ~ati;:;fei
tí()f, com u l!nha div!sórla leg.~l 
1-.crqut: não ret:-Jmnm entendlmen
t.t"}S :'!misLo'·o.3, e evi~am po!tmicn.s, 
in va:::Õ\.:.S, per~ urhações inúteis ? " 

Dê.;te período, só divergimos do con
ceito de "l!nha dlvlsórta legal" por 
S . S. atribuído à lindeira que nos 
quer impor; quanto JO des~jo de en
tendimentos ar.,.htosos. pode o Exce
Jentíssimo Sr. i\f'.d.nistro da Justiça 
atesta.r-lhe que !oi êste o n~~so dcs~jo 
<i~.stle o primeiro memento em que 
sôbre o assunto ~recamos idéias com 
S. Excelência. Do mesmo propósi t-:> 
sã<> test emunh-as os deputados Alfre
do Sá e B1a.s Fortes. a nós apr.?Sen
't.ados pelo Senad(;r Atfl!o Vivacqua. 

Lamento que c. ~r. Ben~dito Quin
tino te:nha sA. excedido m.t! .1::1 dig-res
siio deprimente pnra o.r; seus vizlnhOIS, 
ora tidos em grande aprêço por 
S . S .. nos obrigando a êste re·vlde que, 
entretanto, não há de perturb~t·, de 
noss:1 parte. o trato sereno da que.-;
tio propriamente dita, único capaz de 
eon<iuz!r-nos a uma soluçâo equ1tatln 
~ justa. . 

Rio. Julho de 1946. - Henrique de 
NofJaes . 

Emendas de redação ao 
projeto da Constituição, 
apresentadas nesta ses
são 

N.0 1 

P..cqueremos destaque pura o preâm
bulo de redação do deputado Aureliano 
Leite concebida nos seguintes têrmos: 

"Iznplo!·ondo a bcncão de Deus, o 
Povo Brasileiro. por seus representan
tes. em Assembléia Constituinte, para 
restabelecer e remodelar o regime de
mocrá.ticc, decreta e promulga a se
~nte: 

Constituição dos Estados Unidos do 
Br:!.Sll. " 

Sa!a. das Sessões. 9 de setembTo de 
lOJAG. -Aureliano Leite. -~aula 1/o
fTU.eira . -- Euclides l•iQu.eireào . 
Romeu Loure~ão . - To.lcdo Piza. -
Lopes Can.çado. - Jurandir Pires. -
Montetro de Castr'>. -- Mario Brant. 
- PhcUpe Balbi. - Altíno Arantes . 
-Paulo Sarasate (com a palavra reu-
nidos. - Gilberto Freyre . - Ma-

l.'iwdo Coelho. -- Costa Porto . -Má
rio Gomes . - Barreto Pinto . - ls
rae! Pinheiro . - DoZor Andrade . -
.<;ampaio Vidal . - Agostinho Montei
ro. - Novae:; Filho . - J·uracy Ma
galhães. - Ajon.so Carvalho. - Ruy 
Santo~. - Lino Jl.1achac!o. - Leite 
Neto. -- José fJoni jó.cio. · . Edgard 
Ratista. -- R101 Almeida. - ./olé Ar
ma7l.do. - Lahyr To~tes. - Hamil4 

ton Nogueira . - Novelli Júnior. -
Cltristiano Ma.ch.ado . - João Bot~rtr.o. 

N.0 2 
Pr.F.i.Jo!dU!.O: 
Redi~r n.ssim: 
··Nós, os repre~enta.nte.:; do po;·o bra

~Hciro. ~ewlidos em Asscmbléi~ Cons
tituinte para or6nni?.ar u:n ree~me de!· 
moc!·ático. invocando a protc.ç5.o de 
De-us, decretamos e promulgamos ~ S\!
guinte 
Con~tituição dos Esta-dos Unhios do 

Brasil" . 
Sal:::. dns Ses~õcs. 12 de ~aternb:o :le 

l!l46. - Da1!iel Fara.co. 

N.0 3 

Ao ~rt. 1. 0 • no in~l:;o: 
F..m vez de 44 Todo o padE:r''. ctigA·-•e : 

"Todo poder." 
S.S .. 10 de setembro de 19-!G. -

Altina Arantes. - Aureliano Leite . 
- Romeu Lourençáo. - Toledo Piza . 

N .0 4 

Ao art. 1. 0 : 

Em vez de: "Todo o poder c:n.u1.na 
do povo e em seu nome deve se:- exer
cido'·. ctiga4 se: 

"Tod.P'poõer emana do povo e ~ 
S<'ll nome será exercido. •• 

S. S .. 10-9-46. - Toledo Piza.. -
Romeu LCJurencão. - Mario Ma,sagá.o. 

N.0 5 

Ao art.' 4. 0 
- onde se lê: 

"Os meios 1)acíficos de soluç.ãu de 
conflito . " 

Redija-se: 
"Qualqnel' outro meio pacú'icu de 

solu()ão do conflito." 

Justtticacão 

I - "Conter ou malograr . . . " "~ 
meios pacificas" - nâo parece bem: 
n-o arbitramento é também um 

dos meios uaci!icos õe solução. 
S.S .. 10-9-46. - Aliomar Ba.IeeiTo . 

N.0 6 

Ao art. (.0 • red·ija-se: 
"O Brasil só recorrerá. à guerra., se 

não couber arbitramento ou se ma.J.()
grarem os meios pacíficos d~ solução. 
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do conflito" (o mais como c~tá no 
ProJeto>. 

S.S. , 10 de st:~.!mbro df; lr:-!6. -- · 
AltitLD .4.rante::;. - Aureliano Leite. 
- Rouwu !.onrenc;:C:o. - T()lcú: P:::;a. 

N.0 7 
Ao art. 4. 0 : 

pr,:; '•· -se a•··"h'1 · 
Al. ::··~4·· o -- ··o·· :..;,·, .. ~" ; 11 t ;., ... ,, •.• •"'"'1'"' a 

. Lr. • .J..J• ..... -. ....,v • - ~\.#a. ... ' · ..... 

C'ucrra. se r,üo ccub.=.rem, ou se malo· 
i~Tarem. o artit!·n.mcnto ou os meios 
pacíficos c!t~ solltç·'J.;J do con!llto .. . " 
etc. 

S . S ., 10w!J-4G. -- Ma rio 11·1 asa.gão. 

N.Q 8 
Ao e.rt . 4. 0 • 

Substitua-se no a1·t. 4.0 a. palavras 
.. recorrerl" per "de.c:L:nará" e " In.a
lograr o recurso de arbitramento ou 
os meios pe.cíf!cos de solução elo ccm
!lito, regulados por órgão interna.cio
nal de segurança, :le que participe" 
por •• malograrem os rcem·so.s ao ar
bitramento ou às instituições interna
cionais destinadas a. assegurar a )Jaz, 
de que particip~". 

Justificação 

Evita-se recorrer a recurso; órgão de 
seguranc;a P.xclui, J)(lr e~czr .. plo, a 
Córt.e Perrna.nente de Justiça. Inter
nacional. 

Sala das S~õzs, em 11 <le setembro 
d~ -1$46. - Adroaldo Costa. 

N.0 9 

Ao a..>-t. 5. 0 , XV, n. 0 : 

Acrescente-se: "extraJiição". 

Justificação 

F.oi manl:f esta omissão. 
Sala das Sessões, ~m 11 de setembro 

de Uk6. - Adroaldo Costa. 

N.0 10 

Ao a.rt. 5. 0 , n. o II - Onde se lê: 
"declarar guerra e fazer a paz". 
Redija-se: 
declarar a guena. e fazer c p~.,. 

Justificação 
Ps.recc que se não just.i!f1ca, a.1, guer

ra. indeterminado e paz determinado 
pe(o adjetivo ~a·~. 

Sala w Sessões. em. 10 de a.gôsto 
de 1946. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 11 

AG a.crt. 40 - Acrescente "o''. anteS 
de "prc-vtme11toH já que se escreveu 
"a crta.çã.o". 

Sab. -dr.$ Sessões, em 10 de setem
bro de !946. - Ali.omar Baleeiro. 

N.0 12 
Ao o.rt. 5 . I) - <Reda~a.o> : 
Ind':>o n. o V! -- .Redija--se "material 

!Jélko" em lug:rr de material de 
guenn.". 

Jt~;tijicação 

As lds e :·~ub.men-tos já Cf}nsci.gra
ram aquela primeira forma.: Dlrdaria. 
à.o Material B clico. no Ministério da 
Guerra, etc. 

Sala das Sessões. em 10 de ~.erezn
bro de 294-6.' - Aliomar Baleeiro. 

N.0 13 

Ao art. 5. 0 , n . 0 XV: 
Sub.stiLua-sc as letras !:1 1, m, n, o, 

p, q e r, pelas seguintes, ~espectiva
ment.e: l, m, n. o. p, q, r e s. 

Estando pre-scrita do abece.dá.rJJ por
tt;guê.c; a letra 7c, ex-vi do D·~creto-lei 
n. 0 5.186, de 13 de janeiro de 1943, 
que regulou o uso dá. ortografia C;m 

nosso país, não se justi.!i..ca a. sua uti
lização. m.e~mo nos casos de subdivisão 
da ma~ria regulada e.!ll. di.:;:posi~i:vos 
legais. 1 

Rio, em Assembléia Constituinte. 10 
de s.ete'!r'.:bro de 1946. - Dantas 
Júnior. 

N.0 14 

Ao a:rt. 5. o ir.ciso XV letra. l: 
Substituam-se a.3 pauvras "floresta,, 

caça e pesca" por flora. e to.una. 

Justificativa 

A · legislação terá muitas ·vezes de 
defender espécies vegeta.is qu.e não se 
encontram em florestas. Assim. tam
bém, terá ela de p:reservs..r espécies 
anima~s que não constituem objeto de 
caça ou de pesca. 

E' pois de tõda evi.ã.én.ci3. que os 
tênnos propostos correspondem melhor 
a.o espírito do texto. 

Sala. das Sessées, em 11 de setetnr
bro de 1946 . - Juranàyr Ptres. 

Ao artigo 6. o 
N.c ~5 

Acrescentar AS letras "g" e "j''. Su
primir a letra "k". 

Ju.sti/tcação 

Basta confrontar o texto <ia redação 
final com o do projeto revisto e emen
dado segundo consta do Diário cln . .As
sembléia n.0 129, pg. 4.103. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 
1946. - Daniel Faraco. 
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N.0 16 
Ao art. 6.0 : 

No art. 6.0 , acrescente-st:! a referên
cia às letras g .e 1 e suprima--se a da 
letra lc. 

Justificação 

Parece que, no Projeto aprovado, !oi 
deixada aos Estados competência para 
legislar. supletiva ou co.Inplementnl·
mente, sóbre desapropriação Oet.ra g) 
e tráfego interestadual <letra i>~ mas 
negada a relativa a comércio exterior 
e intel·est.adual, instituições de CTédi
to, câmbio e transferência de valores 
para. fora. do Pais <letra k) . 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 
19~. - Eioi Rocha. 

N.0 17 

Ao Titulo I Cap. I. 
Art. 6.0 : 

Elimine-se e. letra k para atender-se 
ao vencido no plenário. 

N.0 18 
Art. 27: 
Subst1tu~-!:e a palavra "im.po:..tos" 

peli!l\pals.vra. ., tributos ... de acôrdo com 
a deci~ão do plenário. 

Em sessão, 11-9-46. -Nestor Duar
te. 

N.0 19 
Ao art. 6.0 : 

Substitu~m-se as letras k, l, o e r, 
palas seguintes, respectivam-ente: l, 
m, p c t. 

J z.:st.ijicaqãa 

Conseqüência da emenda oferecida. 
ao art. 5, n.0 XV. 

Rio, em Assembléia. ConsUtuinte, lO 
de setembro de 1946. - Dantas Jú-
nior. 

N.0 20 
No art. 7.0 • depois do. pa.la.vra. 1'sal

vo" acrescentar "para": e suprimir a 
preposição "para." no tniclo dos inci
sos I a VII. - Mário Rrant. 

N.0 21 

(Disposições Preliminares) . 

Modifique-se, para melhor uni!or
midtllde ·da matéria, . a. numeração dos 
ns. I e U do parâgra.fo do artigo 9.0 , 

ficando a do número n em prlnleiro 
lugar: 

I - "no caso do n.0 IV. de solicita
ção do Poder LegislBtivo ou do Exe
cutivo, coa.to ou imped.ldc, ou de r!qui
sição do Supremo Tribunal Federal, 

se a coação fõr exercid<l t.:ontr~ o Po
der Judlclárlo . " 

Il - ~no caso do n.0 V, de requi
sição do Supremo Tribunal Pederal 
ou, se a ordem ou decisã\) rór da jus
tiça eleitoral. de requisição do Tri
bunal Superior El<:itoral." 

Sala di\S Sessões da As~embléia Na
cional Constittdnte. 1:! li!: setembro de 
1946. - .1oáo Botelho. - Lam.eira 
Bitencourt. -- /lfagaihiie~ Barata. -
Ab)aro ;tà.olfl'. ··- Duurte D'Oliveira. 
- Nelson Parijós. - Rocha Ribas. 

N,0 22 

<Disposições PreliminarP.s) . 
Em observância à técnica leglsiatl

va, modliique-se a numei'ação da.:; ma
térias de que tr~tam os artigos 11 a 
13, que ficarão essim : 

Art. 11 -- "No~ caso~ enumerados 
no artigo 7.'·. n .0 VII. observado ~J dis
posto no artigo 8.0 • parágrafo unico, 
o Congresso Nacional se limitará. a 
suspender a exccuç{l o do ato ~ngüido 
de lnconstttucionalkiade, st: e:sr.a me
dida bastar para o r&stabelec!mento 
da normalidade 110 &tado." 

Art. 12 -- "Compete ao Presulent.e 
da. República tornar efetiva a interven
ção e, sendo necessário, >lomear o In
terventor." 

Art. 13 ·-- •·A lei ou o decreto de 
intervenção fixar-lhe-á a amplitude, 
a duração e as C<'n<liçõ?s em QU:! de
verá ser cxooutada." 

Sala das Sessões da As.semblét&. Na
cional Constituinte. 12 de setembrc de 
1946. - João J:J0lelho. - Lametra 
Bitencourt. - Magalhães Barata. -
Alvaro Adolfo. - Duarte D'Olh,eira. 
- Nelson Parijós.- Rucha Ribas. 

N.0 23 

No art. 12 depois da pa,.la.vra "no
mear .. a.crascentar "ou designar'•. 

Justificação 

Em casos de pouca importàncto., co
mo reUral' um prefeito de mun1etp1o 
longinquo que se reeleja, ou para 
assegurar o cumprimento de uma or
dem. de habeas-corpus nos confins de 
Mina·s ou G<>!á.s, não é nE:ccssá.rlo no
mear um lnterven tor especialmente 
para êSse flm. Basta "designar" .um 
o!1cial ·do Exére1to. por exemplo. ~ o 
motivo da emenda. 

Assembléia. Constituinte, 12 de se
tembro de 1046. -- Mario Brant. 

N.0 24 
Ao artigo !S. 
Substituam-Se o.s palavras: 
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No& \:asos enumerados no artigo 7.0 

número VII pelos seguintes: 
"Nos casos do artigo 7 .0 , n .0 VII". 
S!lla das Sessões, 1'0-9-46. - Pedro 

Ver[Jara. 
:'\." ~5 

Ao pa.rágra.fo 1.? úo art. 15, ora re
digido nês~es t.êrmos: 

"São isentos do imoõsto de consu
mo os artigos que a lei" classificar como 
o mínimo indisp~n:;ãvel à habitação, 
vc~tuário , alimentaç~o e tratamento 
m!dico elas pessCllS de restrita capac1-
da.ue c:conõmica-", proponho se dê a. 
segu!ntc redação: 

"São isentos 'do lmpõsto de consu
mo os ~rt,igos que a lei rlass1flcar co
mo absolutamf.nte indüpcnsáveis à 
habitação, etc." . 

Justificação 

O pens:mlf·ntO ao legislador é, ev1-
dt:nteJ11cnte, isentar do impõsto de 
consumo os artigos ~ que as ·pessoas 
pobres não podem em a·bsoluto pres
cindir para vestuário, trq.taroento, etc. 
Não hti razão para aquele .. mfnimo in
clispensável". "Mínimo".-tr.aduz a idéia 
de Qtufl t1dade. ao passo que o te"to se 
re!.ere a qualidade. Cl:t5sifkar como 
~ndlspensávcis tais ou qu:tis art.!gos na
Qr.. tem qu~ w·r com o mínimo. o mé
dio u~ o máximo indisper.s&.vels d-e tais 
artigos . A lei vai cnumeror taxa.tiva
ment<: aq uelas utilíd .:tdcs. sendo estra
nho :10 s~u pensamento a quanUdade 
que dos mesmos venha o pcbrP. a se 
utilizar . Pnrc~ce-me oue n alteração 
proposta ajustaria melhor o texto à 
idéia generosa do legislador const~ tuin
t~. 

Sala das Sesóes. 12· 9-46. ··- Viclra 
d~ Mr.tlo . 

N .0 26 

Rcdija.-sc como ~e regue o parágrafo 
2.0 do art . 15: 

A tributação referida. no inciso In 
terá a forma de impOsto .ónico. in
cidente sObre cada esp'écle de prO
duto. sesse!lta por cento, no minimo, 
d.;.. respectiva a-rrecldaçáo serão entre
fmeS acs Estados, ao 'Distrito Federal e 
aos Mun1ctpios, tenclo-.se eJl1 conta sua 
superfí<:ie, população, produc;ão · e seu 
consumo tudo segunao o otsp\Jser a 
lei ff'deral. 

Palácio Tiradentes, 12-9-1946. 
Gabriel Pcssos. 

N.0 27 

Ao :ut . 15. parágrafo 4. o. 
Suprima-se, no começo do parágrafo, 

~ expressão : "Com exclusão dos da 
cnp!tal", de:o;elegante e imprópria, pols 

as palavras "dos da capital" dá 31 
entender que a. capital tem mais de 
wn município .• . 

Acrescente-se, porém, no final: "~ 
te dispositivo não se aplica aos mu
nicípios das caplta:is". 

Sala das scssõés, 10-9-4ô. - Pedro 
Vergara. 

N.0 28 

· Ao art. 15, parágrafo 4.0 : 

Ao invés de "com exclusão dos da 
capital'·; ·· 

Digá-se: 
· " 'Com exclusão dos das capitais dos 
Ests.<iàs e Territórios" . 

Sala das SessÇes. 10-9-46. - Mario 
Masagão . · 

N .0 29 

Redi in-se como se s~gue o ~ 4.0 do 
Art . 15: 

Dez por centn da arrecadação do 
impôsto r~fe-rido no n.0 IV serão des~ 
tinados. em partes iguais, 1os Muni
cipio!i, exclufdo~ os das Capitais, para 
o fim de !ler. r>elo menos a respecti
va metade. anlicad::t em b2nefíc1o das 
zonas rurais: 

Sala das St:Rsócs, 12-9-1946. - Ga
briel Passos . 

N .0 30 

Redija-se como se segue o ~ 5.0 do 
.<\rt. 15: 

O tribute refcriào no inciso VI e os 
~nálogc.." de compcténcla dos Esta
dos e dos Muf\lcfpios (al'Ugos 19, VI e 
29, V> não incidem sóbre os atos ju
rfdicos em que participem a União, ou 

·os Estados. ou os ·Munic!pios, nem 
sõbre os instrumentos que expressem 
os mesmos atos. 

Sala das Sessões, 12-9-1946. - Ga
briel Passos . 

N.0 31 

Dlsposlções Preliminnres - Art. 15, 
parágrafo 5.0 : 

Dê-se . ao mEndonado parágrafo ~ 
seguinte redação, que nos parece mais 
aconselh~vel pela ~intese : 

§ 5.0 "Nas disposições do inciso VI 
não se compreendem os a tos jurídicos 
em que fal'er:n pa rt!!s a União, os Es
tados ou os mtmlcípios, nem os ins
trumentos a qu~ forem reduzidos êsses 
atos ou aquêles de. competência esta
belecida nos art.s . 19 e 29. 

Sala d::ts sé.SSões, 12 de setembro de 
1946. - Jocio Botelho . - Lameirc 
Bitencourt . - Nelson Paríjós. - Me~ 
oalhâes Barata. - Rocha Ribas. -
Duarte d'Olivdra. 

N .0 32 

Ao art. 16 ~ e.o: 



-264-

Em vez de "é lícito", diga-se: ~·é 
facultado. ' ' 

Se la das Sessões, 10-9-94ô. ·- Altino 
Arantc~. - Aureliano Leite. 

N.0 33 

n~di.in-sc cutno se segue o § 6.0 do 
Art . 15: 

Os tr.!butos extraoi'dínálios que a 
União decretar por motivo de guerr·<t 
não se!·ão partilhados, como o pres
creve o art. 21, e deverão ser gradual
mente suptimidos, dentro de cinco 
anos. a contar da assinatura da pa~ . 

Sala d~s s essões, 12-9-46. - Ga
briel Passos. 

N.0 34 

No art . 16 substitua-se a palavra 
"cobrados.. por "percebidos" . 

Justz}icaçiio 

Há casos em «;ue a União e os Es
tados "cobram" impostos, dos quais 
distribuem parte aos município:;; . A 
eÃ"J)ressão técnica. no caso do art. 16 
deve ser ••percebidos". -.Mario Brant. 

N.0 35 

Recilja-se como se segue 0 Art. 16: 
Compete à União decretar os impos

tos previstos no Art. i.9 para os Ter
ritórios, e a êste.s arrecadá-los. 

Sala das Sessões, 12-9-1946. - Ga
briel Passos . 

N.0 36 
Ao art. 17: 
Dtga-se "pôrto", ao invés de upôsto". 
Sala. das Sessões, 10-9-46. - Mario 

Masagão. 
N.0 37 

Ao art. 17- onde se lê: 
" . . . que importem distinção ... '• 

Reclija. .. se: 
" . . . que importem em distinção ... " 

Justí!tcaçáo 
Parece que o verbo, a1. se rege pelo 

"em''. Note-se Ru1 Ba.l'bosa: 
" ... importavam em erros" (Répli

ca. 1.• ed .. pg. 55>. 
Sala das Sessões. em ln de setembl'o 

de 1946. - Alionwr Baleeiro. 

N.0 38 

Ao art. 48, § 1.0 
- onde se lê: 

"Importam perda do mandato" -
Acrescente-se: 4'em" depois de "bn
porta.m, . Vêde Justif. acima. 

Sala das S~ssões . <~m 10 de setembro 
de 1946 . - AHomar Baleeírc-. 

N.0 39 
Ao art. 17: 
Corrija-se o êrro de impressão que 

diz - " uara éGte ou aquêle pósto": 
onde está pôsto, deve ser pôrto·•. 

Sala das Sc:;.sões. lO de setembro de 
1946. - Pedro Ver(Jara. 

N .0 40 ., 
No art. 1~. em vez de "respeitados'• 

diga-se : 11 0bservndos". 

Sala das Sessões. 12 de setembro de 
1946. - Mário Brant. 

N.0 41 

Ao a=t . lU. § J.Ct : 
Substi tur:.-se por és te: 
"Os Estados exercerão qualquer po

der QUP lh et> não f&r negado explicita. 
ou implicitamente por cláusuLa ex~ 
pré:ssã. desta Constituicão" . 

A expressão reservam-se. Que não 
figura. seQuer. no cllre1to ccnstituc1ona.l 
americano <Const. dos Est. Unidos, 
em·enda X) . onde se concebena. por
que ali os Estados é QUt deram poderes 
à União. constituindo-a. - não condiz 
com a tradição cünstftucional do pafs 
e com a sua fo·rmação polÍtica. 

Sala. das Sessões. 10 de setembro de 
1946. - Pedro Vergara . 

N .0 42 

Redija-se como se segue c § 1.1) do 
art. 19: 

"Será isento de impOsto territorial o 
sítio de área não excedente a vinte 
hectares. quando o trabalhe. só ou 
com sua familia. o proprietário QUe 
n~o possua outro imóvel". 

Palácio Tiradentes. 12 de sete.'llbrQ 
de 1946. -Gabriel Passos. 

N.0 4-3 

Ao art. 19, § 2.0 : 

Redigir a parte final: 

"em. cu.1o território se achem éstes 
situados" . 

J?Ut'l/ica.ção 
As palavras ffse s.chem situados" 

dizem respeito aos "bens corpóreos"' 
e ná.o aos "impostos". 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 
1946. - Daniel FarQ.(X). 
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N.0 H 

No art . 19, VI:, ~ 3.~> em vez de " va
lores da herança". diga-se " valores do 
esPólio". 

No final do parágrafo. depois de 
"·herdeiros". acrescenfar : "e legatá
rios ... 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 
1940. - Mário Brant. 

N.0 45 

Ao art. 22 : 
Suprima-se a palavra "muntcípics". 
Não encontrei nas emendas discuti-

das e rejeitadas <ns. 401 e 3.549. tn 
avulso. pags . 154) os dados necessá
rios, p:u a que !õsse introduzida no 
texto do art. 22 do projeto revisto e 
agol'a art. 22 da C{)nst1tu1ção. a -pa
lavra "municípios". 

Parece. pois. tratar-se dP: um equí
voco de Que. alif.s. resultariam as mais 
graves conseqtiênc11:1.s. 

Sala da.s Sessões. 12 de setembro de 
1946. - - Pedro Vergara. 

N .0 46 

Ao art . 22 : 
Dizer, na par~e final, "nas Oonsti

tulç<)es cstadu:us" em vez de "nas 
su~ Constituições'' . 

Justificação 

Redação mais lógica . 
Sala <ias Sl'ssões, 12 de setembro 

de 1946. - Daniel Faraco. 

N.0 47 
Ao a rt . 23 : 
S'uprin,a·, na cabeça do artigo, a 

vírs-ul.a entre as palavrns finais "!1-
nan\'.2..5" e "quar-do". 

Justificação 
A. vírgula altera. o sentido do texto 

e o toma ilógico. 
Salo. das Sessões. !2 de setembro 

de 1946. Daniel Faraco. 

N .0 48 

No art . 26, substitua-se a. pa.la.vra. 
"cor,n ·' pelas expressões .. cabendo a 
esta·· 

· Jwti/tcaçtlo 

O te:tto atual tem a seguinte reda
-ção: 

"O Distrito Federal será. admi
nistrado por Prefeito, de nomea
ção do Presidente da. República, 

e CP..mara eleita pelo povo. com 
!unções leg!slativo.s". 

Estando os dois elementos da frase 
(Prefeito e Cà.mara) ligados pela 
copulativa e, a prCiposiçào final (fun
ção legislativa) l'egerla. um e ouu·o. 
Basta ellmina.r os atributos para re
sultar evidente o que afirmamos: 

"O Distrito Federal será admi
nistrado por Prefeito e Câmara, 
com funções legislativas". 

E$tá .cia.ro que as funç6es !e~isla
tivas caberiam ao Prefeito e à. Câ
mara, o que nf.o está no pensamento 
do lesislador. Feita a. alteração pro
posta., ficaria o texto escoimado de 
qualquer dúvida, oferecendo ainda 
maior limpidez. 

Sala das Sessões, em 12 de setem
bro de 1946. - Vieira de Mello . 

N.0 49 

Ao art. 30. III: 
Substitua-se pelo seguinte; 
"Quaisquer outras rendas que posA 

sam provir do exercício de suas atri
buições e da utilização de seus bens 
e serviços". 

Justificação 

Não há. bisantin1smos de forma •a 
preferência que damos à. rf'dação pro
po.sta . E' elegante suprima sempre o 
artigo antes dos adjetivos possessivos: 
de StLas atribuições, em luga:r .. das s~ 
atribuições". Vemos, aliás, repetido 
o vicio daquele emprêgo em inúmeras 
pessa,gens do texto constitu::ional. 

A expressão final do inciso : "dos 
seus bens e do seu serviço", pre!e
rlmos a áa emenda, que elimtna. o 
segundo possessivo, all colocado inu
tilmente. Sabe-se quanto o abuso dos 
possessivos entorpece e ateia a lin
guagem; ncnJ'um estilista, que se 
prese, o desconhece. E' do grande 
Rui o conceito: 

"Tem o nosso idioma belezas 
de concisão e vigor inest1má.vels, 
especialmente na redação das leis, 
onde a m~jestade da soberania se 
revê na brevidade da palavra. 
Consiste uma • dessas elegâncias 
do nof.so ts.lar no prtvt.légJo de 
escusarmos os adjetivos posses
sivo..>, forr-ando-se a.o seu uso ou 
pela mera clareza na. disposição 
da frase, ou pela utilização opor
tuna. do dativo do pronome pes
soal em seguida ao verbo". 

Réplica, pág. 214. 

Sala das Sessões, em 11 de setem
bro de 1946. - Samuel Duarte. 
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N.0 50 

Ao art . 31, parágrafo único : 
SubStitua -se pelo l:>eguínte : 

"Os serviços públicos concedidos 
n.ã.o gozam de isenção tributária, 
salvo quando estabelecida expres
.samt::nte pelo poder competente ou 
qua.ndo n. União a instituir, em lei 
especial: relativamente aos próprios 
s~rviços, tendo em vista o interêsse 
comtun" . 

Justificação 

Dizendo o texto " Os servlÇ()s pú
blicos concedidos nlio gozam de isen
Ção· tributária. s'alvo (f7Utndo o dispuser o poP,er competente . .. ', soa, evi
dentémentc. linguagem contraditória . 
E' con!O si rez2.sse : "Os serviços con
cedidos estão S\ Jl 'to~ a tributos, ex
ceto quando ·o !Jodcr competente dis
ptJSer que estejam sujeitos". pois a 
tanto equivale a falta da negativa 
antes do verbo d.!spor. Não somos 
aferrados a gra.matiquices: mas o 
sentido da frase. a elegância da t::x
pressão, a clareza do pf.:nsnmeuto, nos 
t~xtos legais, merecem cuidados que 

.mutto r.uxiliarão a. obra do intérprete 
cremos que a redação oroposta obvia 
aos inconvenientes do te~to c lhe me
lhora o estilo, data venia. 

Sala das Sessõf>s , em 11 de .setem
bro de 1946. - Samuel JJuarte . 

N.0 51 

M art. 30, m: 
Corrija-se a expressão !inA.l que dtz 

~'e do seu serviço", dêste modo: ••e dos 
~~ serviços''. 

. sata: das Sessões. em 12 de setembro 
de 19{6. -Pedro Vergara. 

: , . . . 
N.0 52 

Art. 31 e seus inci:ros . 
Corrija-se desta. forma: 
~"Art. Sl - A Uniio, aos Est31Clos, 

ao Distrito Federal e aos Mun1cfp1os 
é vedado, entre si, criar preferências 
ou tributar os bens, rendas ou servi-
90S respectivos, snlvo o disiJ(lsto no 
§; 2.Q dêste artigo . ,. 

!i 1. 0 - Também lhes é vedado : 
... " · ~ l . 

· ·1 ~;-! · estabelecer, subvencionar ou 
embará~:ó exerekto de cultos reli
giosos; 
.. II ""'"=" ~ .relaçÕeS de sllança ou 4e
pend~c~& ~m: qualquer culto ou isn.-

ja, sem preju~ da colo.boraçã.o reci
proca em prol do interêsse coletivo; 

III - recusa. r fé ? os dxumentoa 
públicos; . 

FV ~ ~a.nÇàr imposto$ sôbre: 
a ) templos de qualquer culto (art.i

go 141, § 7,0) , bens e serviços de pa.r
t.1dos políticos e ·. de, instituições de 
educação e de asslstênéia. social desde 
que as suas re~~ - sejam aplicadas 
integralmente nó país, para. os devi
dos tins; 

b) pa.pel destinada ,exclusivamente 
à impr.es~ã.o de jornais e 'livros. 

~ ~.0. -:- Os se~\'Íços . públicos Co~ 
didos não gozam de isenção trlbuta\.
ria., salvo quando o disp\lSer· o poder 
com·P~~nte ou qu4ndo á. ·.Pmão a. der, 
em: ~lação acs seus serviÇos, tendo 
em mira. o interêsse. comum. 

Sa."ta. :dàs Seisões, em 12 de setembro 
de 1946. ·- Pedro Vergare. . · 

• N'.0 •53 

No art. 31, UI, em vez de <~ter re
lações'' diga-se "entreter relações". 

Salu das &ssões, em 12 de setembro 
de 1946. - Mario Brant. 

N.0 54 

Ao art. 31, V, a.. 
Onde se diz "bens, rendas e serviços 

um do outro'', - diga-se "bens, ren
das e servi<;<>s uns dos outros .. 

Não se trata de d.uas entidades, mas 
de quatro: União, Estados, Mun1c1pios, 
Disttito Federal". · 

·sala. das Sessões. em ll de setembro 
dP. 1946. -Pedro Vergar.a. 

N .0 55 

Ao art. 34. I. 
, $\lbstitua..;se -por êste: 

''Os lagos· e qua~uer correntes de 
água em terrenp_.. de~seu domfn1o ou 
que banhem mals de um Estado, sir
vam de limites eXternos :01! ·àS ultt'~ 
passem. e.; ·btlll ~lm., a.s tllla.€ nu via:!& 
e lacustres nas ~ns.s de fronteira"'·. 

A emenda vhti:.e\1~r ~repetição, lU) 

mesmo perto®, -~ ·dPI"e~lc· - "t."om 
outros países''. 

.. • ' t • • ,.,. , • ., . •'lo 

Sala. das sessões, em 11 de setembro 
de 19M. - t'eàro Verg4Ttz. 

,. 



N.0 5' 
Ao art. ~. 
Diga-se: "lagos e rios pú:Olicos" ap 

ic~és d·e '' lagos e ~ios". 
Sala das Sessões, em 10 de setembro 

de 1946. -- Mario Masagão. 

N.0 57 

Ao art. 35 . 

Substitua-se a. expressão: "Inc~q
em-se entre os bens do domlnio .esta
dual os J.~gos e rl6s · em -t~rre:qos·: do 
mP.smo dominlo ... ". - por esta. outra: 
~InclueJ;n-se cntn: os bens· d,o '4ómí-· 

1:lio · estadual o.:; lagos e rios ·s~tuados 
em seus terrenos ... '' · 

Sala das Sessões, 11 :Jc set.e-mLro de 
1946 . - Pedro Verqara . 

N .0 58 

Ao art. 35: 
Elimine-se o po!iscssivo ·•.sua" entre 

as palavras '· tem a .. e .. nascente" . 
Justificação 

A ausência do posf:~sivo toma a 
linguagem mais elegante, sem prejuizo 
oo sentido do texto. 

Sa.la das Sessões, em 11 àe setembro 
de 1946. - Samuel Duarte . 

N.0 59 

Art. 35 e §~: 

Coloque-se l.>go depois do art.. 4.0
, 

s.:>b n ." !5. modlf1cando-se, a seguir, a 
numeração dos dema.ls a.rt!eos . 

A emenda irilp'ede o deslocamento 
da matéria do art. 35 e §~, para. lugar 
impróprio, como está no têxto; e se 
Jio · art. ·5.0 atual1 se discriminam a.s 
atribuições da UDláo, - é natural que 
a ·esta dlscrimlnaçtio preceda a refe
rência ·aos seus poderes. 

Shla. das Sessões·, 11 de setembro de 
1946. - Pedro· Vergara. 

N .0 60 

Red_ij~-se o § 2.0 do art. 36 do se
suinte . modo: 

"E'. Vedado a. qualquer dos podere!> 
d.P.legar atribuições." 

Justi/ú:açao 

O dispositivo, como está. redigido, 
p.ibe a_pénas a. delegação de tôda8 as 
atribuiçõeS~ por parte de cada um dos 
ltoderes .qup.ndo deve ser vedada A 
ílelePçio de qualquer parcela dessas 
MlibU1ç6es. 

Sala dat Sessões, em 11 de setembro 
cfe li46. - Dc:rlo CMCIDie. 

N.0 61 

No art. . 38, parágrafo único, em vez 
de "estar no eY.crcicto" dlga-se : "estar 
no gozo. " 

Sala das Sessões,· em 12 d-e setembro 
de 1946. ·- Mário pra:nt . 

N.0 62 

· Ao art . 43 . · 
Redija-se: "0 voto será secreto nas 

cletçõe5 c "nm. casos estabeleddos nos 
arts. 45, § 2."; 03, n .0 I; 66 n.o IX· 70 
§ 3.0 ; 211 e 214. ,, • . • 

Juslt/!ca.ção 

Pareee-nos m:t.is acertado a reda
ção propcsta na ·emenda, de vez que 
coloca em ordem· cre~cente os dispv
sitivos referentes . aos casos de voto 
secreto, corrige equívoco, <art. 70, § 
2.0 , quando deve ser § 3.o) e omls
sõe~ <n.r.t. 45 ~ 2. o e 63). 

Rio. em Assembléia Co~tituinte. 10 
de setembro de 194G. -Dantas Júniór. 

N.0 63 

Ao art . 43 
Dispor os números em ordem cres

cente e ret111car a menção do ~ 2. o 
do art.. 70, que deve ser do § 3. • 
do mesmo artigo . 

Justi/iccu;ão 

O § 2. 0 do art . 70 do Projeto R.e
V!sto passou a constituir o * 3. o C:o 
m·e:S'nlo artigo, na redação final. 

Sala das Sessões, 12 de setem-bro 
de· 1946. Dantel Faraco . ., 

N.0 64 

Tit .. r Cap. II - Art. 43 -
Dlgo.-se: u45, 66, IX, 70, § 2.•, 
211 e 214." - ·Nestor ~e. 

Art . 45 

Subitttua-se: 

N.0 65 

.. Desde a expt~ção do diploma até 
u.··maugura.ção ~a legislatura seguinte, 
os membr'os :to- eohgresso Nacional, 
salvo ~ c:Uspost~· nD· art. 14.1, § 20 e 
se o delito é 1nafi~nç.4vel, não podem 
ser presos nem processados crim1nal
mente .sem prévia 11cer.ça de sua Câ
mara.'' . . 

A emenda eVita , ,a 1 ~impropriedade 
de atribuir-se a .-exceÇA.o - .. sal1Jo 
em JltM/rante" - t.. cláusula - "nem 
proee85ados crimlna.lmente", - como 
ettA no ta~; ~- obvla. o emprêao, 
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no mesmo periodo, de "criminalmen
te" c "crin1e". 

Sala das Ses!-ióeo, '12 de setem•bro 
de 1946. - Pedro Vergara. 

~.0 66 

No art. 47, § 2 . 0 acres~ente-se in 
fine : ••para a seguinte". 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - Marto Brant. 

N .0 67 

Ao art. 48 

Substituir a palavra "nem" por 
"ou" na letra .. b" do inciso I e na 
1etra "a" do inciso Il. 

J wtífi.caçcio 

" Dispõe o artigo: "Nenhum Depu
tado ()U Senador poderá.", começando, 
portanto, por uma negativa c.bsoluta. 
A repetição da negativa, ou o em
p;êgo da negativa "nem" antes das 
palavras exercer e ser proprietário 
envolveria uma idéia aCirmatiV9. que 
o texto pretende excl~ir, pois é sa
bido que duas negat.1 vas implicam 
nwna afirmação . O correto é di
zer: aceitar OU exercer: exercer OU 
ser proprietário, integrando no se
gundo elemento da proposição que 
a disjuntiva separa, o sentLda da. 
proibição. Afigura-se·nos o teKto in
congruente e dissonante com os pre
ceitos da boa linguagem. Mais ume. 
vez nos ocorre a lição de Rul Bar
bosa . A Constituição de 1891. m~
dêlo no assunto, dlzia, .10 o.rt . 24: 
~~o· Deputado ou senador não pode 
também ser presidente OU fazer par
te ... " A de 1934, art. 3~. n. 0 2: 
"Nenhum Depute>.do, desde a crpe
dição do diploma, poderá . . . aceitar 
OU exercer carga, etc . " 

Nenhum dos textos Invocados con
tém, em idêntico preceito, a orlt?ina
lidade que se insinua no da C&.)nsti
tuiçã.o atual. Simplesmente · porque 
a forma carreta é a da dtsjuntl va . 

Sala das Sessões, 11 de setem·bro 
de 1948. - Samuel Duarte . 

N.0 68 

Ao art. 48, II, letra d 
Diga·se: "direito público interno" 

·em vez de "direito público". 

J1Ulti/ica.ção 
Não é intenção tmped.ir que os 

Deputados ou Senadores patrocinem 
causas contra nações estrangeiras . 

A proibição, país, deva referir-se r. 
"'pessoas do direito público interno ... 

Sala das Sessões, lO de setema,ro 
de 1946. - Mario Mcuaoão. 

N.0 69 

Art. 49 
onde e'ltá. "a que pertença". diga

se - "a que pertencer". 
A emenda. estabelece uniformidade 

de expressão entre o art. 49 e os n 
do a.rt . anterior. 

Mas, para. evitar a repetição <três 
vezes) da expressão - 1'a que per
tencer", diga-se, em cada caso -
"pela sua Câmara" <art. 48, § 1. 0 ) • 

- "<la. mta Câmara." <art. 48, § 2. •) 
e "da. sua Câmara" (art. 49) . 

Sala. das Sessões, 12 de setembro 
de 19'W. - Pedro Vergara. 

N.0 '10 

Ao art . 60: 
Substituam-se as palavras "dss fun

ções do seu cargo ou posto" pelas pa
lavras "do exercicio do cargo ou 
pôst,c,". 

Justt/1caçfio 

A redação proposta evita a redun
dância. (funcionário e funÇÕes) e elt
núna o possessivo onde desnecessário. 

S . S . , em 11 de setembro de 1946. 
- SamueZ Duarte. 

N.0 71 

Ao art. 52, parásrn.!o único: 
Substitua-se pelo seguinte . 
''No caso de vaga e não havendo 

suplente, o presidente da Câmãra 1J:t .. 
teressa.da comu!licará. o fato ao Tri
bunal Superior Eleitoral que provi
denciará sõbre a eleição, salvo se fal
tnr menos de nove meses para o tér
mino do período. O congressista elei
to completará o mandato do substJtu
tuido.'' 

J'UStijicat;tío 

E' incorreto atribuir função transi
tiva ao verbo .. providenciar'': daf nos
so reparo ao primeiro periodo do pa
rásra!o. Qu.a.nto ao segundo perlcdo, 
a redação do texto carece de conci
são: reputamos preferível a emenda 
proposta, que simplltica, dizendo a 
mesma causa em poucas palavras. 
Ainda: a locução menos de • . • leTa 
o verbo, ao singular, com licença -'o 
pro!. Sá Nunes. 

s.s., em. 11 de setanbro de 19C6. 
- Samuel Duarte. 
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N.0 72 

A1t. 52. parágrafo único. 
Substitua-se a parte final, desde pe

lo tempo excluslve, desta forma.: que 
restava ao substtttddo. 

Sala das Sessões, 12-9-46. - Pedro 
VtKgara . 

N.0 73 

Art. 54. 
Onde está - acêrca de tl3SU.nto -

leie.-se - sóbre a.{ISUrLto. 
Ev.i ta-sc com· ~. emenda a repetição 

de acerca em tais artigos set?:Uidos, 
poi.:; também está a prepo..<>ição no ar
tigo 55. 

Sala das Sessões, 12-9-46. - Pec!ro 
Vergr1.TC! . 

N.0 74 

Art. 54. 
Corrlja-se, para a ·devida concor

dância: (lnde está: o convocar, diga
se - ú:> r:01J,VOcar. 

Sala. das Sessões, 12-9-46 . - Pedro 
Vcrg~ra . 

N.O 75 

;_o art. 55: 
Em ~·t:'.t de "queira prestar" diga.-se; 

"dev:1 prestar". 
S .S . . 10 de setembro de 1~4G. -

A.Uino Arantes. - Aureztarw Leite. 
- Romeu Lourenqâo. - Toled.o Pisa . 

N.0 76 

Art. 55. 
Supr:ma-se a expressão- "ou acêr

ca de" 
S.S .. Rio, 11-9-46. -- João Agripi

no. 
N.0 77 

Art o 55: 
Sub~titua-se n parte final, desde 

escCa recimentos cxclustve, por esta: 

'"ou provide!"lc!as leg1slativas 
que lhes quei!'a cferecer ou so
licitar". 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - Ped,·o Vergara... 

N.0 78 

Ao artigo 59 : 

Ret.Ut.car para· 88 o número 89 cl
tado no artigo. 

Justlttccu;ão 

Restauraç!.o do vencido <art. sg do 
ProJeto Rensto>. Nã-o há. motivo pa.-

ra a modificação feita na. redação 
final. 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - Danf.el Faraco. 

N.0 79 

Ao artigo 60, § 4. 0 : 

Retificar para 52 o número 53 ci
tado no parágra:.) . 

Justijicaçüo 

Restauração do vencido (art. 60 §4.o 
d -:.; Projeto Revisto) . O artigo 53 não 
se relaciona com o p~·ecclto do a.rti
g·:> 601 ~ 4 • O • 

Sala das Ses:ôes, 12 de setembro 
de 1946. - Da1ticl Faraco. 

N.0 80 

Ao artigo 62: 
Substitua-se p~lo seguinte: 
Compete privativamente ao Senado 

Federal: 
n Ju!ga.:r o Preslden!c da Repúbli

ca nos crimes d-e re;sponsabillda.de e 
os Mintstros de Estado nos crimes 
da. mesma natunza conexos com os 
do Presidente da Re-pública: 

!I> pr-ccessar e Jul:;ar os Ministros 
do Supremo Tribur:al Federal e o 
Procurado!' Geral áa .Repúbllca nos 
crimes de responsabilidade. 

Justijicaçáo 
Com as mesmas palavras do téxto, 

eliminando as locuções "bem ce>mo•• 
e "bem ~.ss1m" . parece-nos recomen· 
dá vel a nova disposição qu~ oferece
mos ao preceito. Me lho:: técnica o 
melhor linguagem. A elegã.ncJa do 
estilo condena o emprêgo d"quelas 
locuçõe.'l. de aspecto vulgar. 

Sala das Sessões, 11 de ~etem!Jro 
de 194G. - Samuel Dua:rte. 

N .0 81 

No artigo 62, § 1. 0 , em vez de 
"ctirigid..::." digawse "presidido ... 

Justificação 
Não é elegante a. su~tltuição mas 

é a acertada. 
Sala das Sessões, 12 de setembro 

de 19~6 . - Mário Bmnt. 

N.0 82 

No artigo 62, § 2. 0 , onde se diz 
.. sentença .. , cUga-se: "sentença con
dena tórta' •. 

Ju.tt1/ic~áo 

A omissão da palavra "condenató
ria." provém certamente de uma 
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tnadver~ncia. No caso de sentença 
absolutória por maioria, como tlcará 
a acusaçá<>? Sem ~entença abs-olu
tória? - Mário Brant. 

N.0 83 

Ao artigo 63 - i . 
Acrescentar: "dos membros do Con

selho Nacional de Economia". 
Justificação 

ConseqUê!'!cis da ~prov!.l:;~o d~. 
emenda 11. 0 1 . 618 c Diário da As::cm
bléia n. 0 149, pó.ginfl 4. G99-·7oo·, . 

S~la das Ses:óes. 12 de sHcmbro 
de 1S4G. - Daniel Faraco. 

N.0 84 

No nrt. 65, I!I. em Vf'Z de "te::rlt.ó
rlo do pa.ís" diga·sF; : "território !Hl.
cional". · 

S~lc. CÜl5 Ses 'Ó~5. ~~ cl!: S2t.Cln~l!"ô 
de 1046. - .M"dr!o nr::z.n~. 

N.0 85 
Ao art. 6'1 § 2.0 in príndpio: 
Em vez de "'Ressalva.da" di~c-se: 

"Ressalvadna' ' . 
Saln cl.~s S~~óes, 10 de setrmbro de 

1946. - Altino Arante::. -Aureliano 
Leite. 

N.0 86 
Art. 68. Substitua-~ uque. a:~ro

vando-o", P<ll' "que , o ntPrcvanclo' . 
So.la das Sessões, 11 c!e set.em-b:o 

de H>iG. - .loão Agripi?:.o . 
N.u 87 

No art . 69 , oo.rá.gra.fo único. em v~z 
de "ser1. o Pl'Ôjeto man.dado" dig~- S(: 
"s~rá o projeto e·nviwo'. 

Sala das Sessões, 12 de sete-mbro <.i~ 
19·~6 . - .3!átio Bra.nt. 

N.0 38 

Art. 70. 
O!"l:cie se diz -: art. 66. diga-se 

a.rt. 65. -Nestor Duarte. 

N.0 89 

Ao artigo '10: 
Retlflca.r par:t 65 o número 66 cl~ 

ta do na cabeça do artigo. 
JtLStifícaçã.o 

Restauração do vencido. N JS casos 
do artigo 6{;, não ca~e ~ sn.nção do 
Prestdénte da República. 

Sala das Sesões, 12 ;te St!tembro de 
l9-t6 . - Da.meZ Faraco. 

N.0 90 

Art. 70. Altere--s~ a ordem uos 
pa.r/l.gJ'a!os pl'imeiro e segundo, ~as· 
sa.ndo a matéria dêste a ser parágra
fo primeiro e a da.quéle rpart\fr.a.t.l se
~u·ndo. 

JU:Jtijíca.qãa 

No ~ 1.0 diz-se "Decorr~dD o decén
dío ... " In.dica~se, asslm, um prazo 
d-e que ainda não havia !efêrêncla 
e somente se tTata no parágrafo se
guinte qu:m ... 1o .se cl1z ... "veta.-lo~á., oo
t~l ou pc..reis.lmente, dentro de dez 
dia.s, contados do em que receber'• .. . 

Mais técnlco é se estabelecer no 
proeznio do a1-tigo a. sanção presiden
cia.!, no ~ 1.0 o veto dentro de dez 
di:ts, no * 2.0 a sanção pelo silêncio 
110 decêndio. e no mais como se .wha 
dist:ribui:Ia. a ma.Mrta. 

Sa!a <!as Sessões, U ele setemb-:-o <.te 
194-6 . - Joà<J Agripino. 

N.0 91 

Como o ~ 1.0 do artigo 70 se reJs:
re a. "o decêndio.,, dellnülamen"'".e-, <i<'~ 
~~ndia G:>s~ qu.~ se ach3. ind!.oado r..!J 
~ :?.0

, pru-ece óbvio que deve ha,,er 
modifkt\.Çáo d·e numeração dos ~ § c:~ 
medo qu.e ê~se venha d-epois cio atual 
~ 3.0. 

Saln. da.s Sessões. 10 de setembro de 
1!:46. - Guo.racy Silveira . 

N.0 92 

Ao ~ ~.0 do a.rt . 7!\ : 
Onde se d!z: " à. c~\man. o!lclê éle 

~e hoi.tvcr inlciaclo'\ diga- .::e : "ao Prc
sid~nte do s~n~do''. 

Paru coord~n:u a dispos!~io (.;om o 
~ ~.0 dl.' m-eS1lLO L\rt. 70. 

S~tl:l d:~s S es.socs. l1 de s:.>tem:,ro de 
l~~s. - Ne.o.;tor D~tart.c . 

N." 93 

Ao :trt . 70, ~ 2.0 : 

Sub.~ti tu!l. -se I) !in ai do l)rL-n~uo 
periodc, a r:~rtir da pal-avra ' 'C(J!\f"...a 
dcS", pelo s~uinte: 

·' . . . contuios daquele em que o re
c~ h~r. e comuni-cará no mesmo prazo, 
à (~âm<!ra ~omd~ se houvr-r ini~iad? o 
projeto, os n1ot1vos do veto''. 

Jus ti/tcação 

.\ simph~s le!tH\'a das par~es subs
tituidas mostra a. vrooedênr.i:t dA. 
emenda.. "Contados DO e.m que o ~.·e
ceber ... " força um pOuco a cu!<mta.; 
por outro l:ado, o pronome i)eSliOa.l 
"t!:LE" que aparece no texto nAo aten;.. 
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de à f~ão que lhe é própr!a nos 
bons mOOêloo de Ungua.gem, que lhe 
condena o uso em referência a coi
sa.s ou seres irraclona.is. Dai tomar
mos e.zpre.sso o suJeito .. projet.o" 
pa.ra a. locução verbal "se houver uú
cia.do". que reune a vantagem de e-11-
tar se confunda oom ''prazo' a. re«e
rencia do pronome. 

Sala d&..S Sessões, 1l de setembro de 
194E. - Samuel Duarte . 

N.0 94 

No art. 73. ~ 1. o em v::z de "previ
.sf!o d~ rrcc:!ta.'' c.E~~-~.!! : ··estimativa 
da. rcceila. '' 

S .S., 12 de !'.r.t:->~'..!·rra c!'~ 1946. -
Mar to Brant. 

.,.. (I c.... ~. ~<> 

/:e: ~rt. 7e. ~~ 1 .": 
E!U lugal· de "r.:.:~1:,oi :.; c e c.prova

ç:~ •J c~ r.. C:':(.IJ lha, tii~~~-~e "der,o!s de 
~q:rtJv:;u~a ~ cs~olh!l . '' 

:'.!:-. ~:; r~le;-o:=--.n~," :-.ns pnrece a fórmu· 
:ia J:roposta, que evita a repetição da 
prc.!)os:ção ·• ele". no trecho conside
rac!o. 

S .S. em 11 de setembro de 1948. 
- Sa.muel Duarte. 

N.0 96 

Art. 77. § 4. 0 : Substitua-se o se
gundo pcrfcdo pelo segu!n t.e: 

"Nã.o as recebendo uo Ptazo da lei, 
o Tribunal de Contas comunicará o 
!a.to ao Cong1·esso Nacional"... <o 
mais como se acha no projeto) . 

S . S. Rio. 12-9-46. -João Agripino. 

N .0 97 

.>l.rt.s. 80-1, 90, par~gm!o único -
1 e 99: 

A<::rescentar a. palavra "nato" nos 
<lois últimos artigos ou suprimi-la no 
fJrirneiro. · 

Justtticaç!í.o 

A redação deve ser uniforme nos 
três artigos. Parece-me dispensável o 
adjetivo, de vez que se faz n1encão ex
pressu do art. 129, I e !I. 

Sala das Sessões. 12 de setembro de 
1046. - Dantel Faraco . 

N.0 98 

No interêsse da ordem lógica dos 
fatos, o a.rt. 85, deverá ser redigido 
aa. seguinte maneira: 

O Presidente e o Vice"presidente da. 
República não poderão sair do País 

sem permissão ào Congresso N acionai,; 
sob pena de perda do cargo. 

E' evidente que a penalldade devfi 
figurar no fim do artigo. e não como 
mciso. 

Sala das Sessões, 10-9-46. - G1la
racv Silveira. 

N.0 99 

!.o :::~t. 85: 

Redi.ia-~e ~.ss!m: 
•;o Pl-esidente e o Vice-presidente 

da República não poderão sair do Pafs 
~-:em ;..r:rr.J!~sf.o elo Cc~~resso Nnciona.l., 
sob pena de perda à o cs.rgo. • • 

S.S .. 12-~·-46. - 'i.":•ic:io ?iza. 
N.0 100 

.Ao art. 37: 

Acre~ :~cntar. onde ccn v1.er: "nomear 
m mc••.brí.i'; do Coz•::.:.:::o Na~lonal de 
E<":onomfa. " 

Ju.stificc.çáo 
Cc~;r;rqtlêr·r.-i':' d~ o.prcvaç5.o da. 

emE.nc.b n. o 1. ülé!. t.Diúrio da J1ssem
bZéia n. o 149, págs. 4.6!)9-700}. 

Ss.la dr.s Sessões. 12 de setembro de 
1946. - Daniel Faraco. 

N.O 101 

No inciso I do art. 95, supr:.mam-se 
as palavras "ou por exoneração a pe
dido". 

Justi/ica.ção 
As palavras cuja supre~são ~e pro

põe são nbooiutamente desnecessárias 
ao têxto. Estabelecet·, entre as exce
ções à garantia da vitaliciedade, a 
e:1mneraçé.o a pedido, é, dato. vêrua, 
grosseiro deslize. Garantia. é proteção 
que se concede ao juiz contra o arbítrio 
do poder e não contro o exerc:cto nor
mal de um direito (ser ou deixar de 
ser juiz) . Qu:mdo o juiz solicita. exo
neração do cargo, não fere o princi
pio da vita!iciedade, mas apenas usa 
da !~culdade que é concet:Uda a t.odo 
cida.dão. de só ser obrlgadb a f:lzer ou 
deixar de fazer alguma ooise em vit·
tude de lei. Se se quiser sentir me· 
lhor a incoerência do têl..'to, basta 
compará-lo com o inciso I do art. 189, 
que, dispondo sôbre o mesmo assunto. 
de referência aos funcionários públl
cos, estabelece que êstes, quando vit.a
licios, só perderão o cargo ·•em virtude 
de sentença judic1ária..,. 

Para que houvesse coerência, deverl3. 
o legislador acrescentar, também aqui. 
as CÃ'TJressões "ou por exoneração a 
pedido". Como isto é impossível e as 
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expressões são absolutamente redun
<Jantes. a única solução é suprimi-las 
no art. 95. 

Além do mais, ••exoneração a pe
dido" não é pêrda, é renúncia.. 

Sala das Sessões, 12-9-1946. - Viei
ra. de Melo. 

N.0 102 

Art. 95, II - Diga-se "Tribunal de 
Justiça" em lugar de "Tribunal Su~ 
perlor". 

Justi/ic(U}áo 

o inciso se refere aos juizes, por
que desembargadores e Ministros nã.o 
pOdem ser removidos ou promovidos. 
Os Tribunais que podem recomendar 
a remoção prevista ne~e dispositivo 
sio os áos Estados, Distrito Federal 
e Territórios a que a Constituição de
nominou uTribunais de Justiça.. <ar
tigo 101, I, c e 124, 1) . 

Bala das Sessões, 11-9-46. - João 
Agripino. 

N.0 103 

Ao inciso II do art. 95 dê-se a se
guinte redação: "fi - 1namovtb1lida
de, salvo se ocorrer motivo de interesse 
público, reconhec!do pelo voto de dois 
têrc;cs dos juizes efetivos do tribunal 
superior competente••. 

JU3tiJtcação 

Prev~ecem, aqui, 4S . mesmas ra
zões com que fundamentamos a emen
da. ao inciso I do mesmo artigo. Re
petimos: as garantla.s <ie v1ta.llcledade, 
inamovibilidade e ilTcduUbilldade de 
venclmeotos ccnstituezn medlda.s de 
proteção em favor do juiz e não contra 
êle. Em outras pala vra.s : garant.e-se 
o jUIZ contra o que outrem lhe queira 
fazer e não contra aquilo que êle 
próprio deseja. Quando o magistrado 
aceita. promoção ou pede remoção não 
fere o principio da inamovibilidade e, 
portanto, nada justifica a. inclusão da
queles casos entre as exceções ao 
prlncJpio. Se o juiz é tna.movível, 
claro está que. contra a sua vontade, 
4\Je só será af~-ta.do da. comarca 
se o tribunal votar a medida por 
dois térços dos seus membros. F.' esta 
a ímica exceção que o têxto rea!mente 
admite à regra da inamovibilidade. 
Porque esta é passiva. e não ativa. 
Se o juiz quer a remoção vu a pro
moção, seria absurdo pretender-se que 
t!le as não pudesse aceitar· porque é 
tnamarivel. As expressões "se :J.Cet
tar promoção ou remoção, que se fará 
a pedido., são evidentemente redun-

dantes , Chovem no molhado . Além 
disto, a confusão resólltante daquela 
"promoção ou remoção, que se !ará 
a pedido" é ma nU esta. Dá a idéia. 
de Que tanto uma medida como outra 
se podem decretar a pedido ou por 
votação do tribW1al. 

Sala das Sessões, 12-9-1946. - Viet
ra de .11! elO. 

N.0 104 

Substituir: 
No art. 95, In, § 1.0 , a palavra. 

"após". entre as palavras "faoulta
tiva" e ~·trinta" pela palavra ''C<lm'•. 

Sala das Sessões, 11-9-46. - Aluisio 
Alves. 

N.0 105 

Redija-se oomo se segue o § 3. 0 ·do 
Art. 95: 

A vitalici~dadE> não se estenderá 
obrigatôria.mente ao.s juizes com fun
ções limitadas ao preparo dos preces-
50S e à .subst1tu.içã.o de ju.Jzes julgado
r-es, salvo após dez a.nos de eontinuo 
exercido no cargo. 

s.s., 12-9-1!}46. - Gabriel Pa.saos. 
N.0 106 

Redija-s-e oomo se segue o Art. 97: 
Art. 97 - Compete aos Tribunais: 
I - eleger seus Presidentes e de

mai.~ órgãos de direçã?; 
n - elz..borar seus regimentoo in

ternos e organiza r os serviços a uxt
Uaras, provendoa-UtP.s os cargos na. 
forma da lei, propor ao Pode.r Legis
lativo a criação ou supressã-o de ea.r
gos e a fi:JCação dos respectivos \'enci· 
mentos; 

S. S. , 12 -9-194'6 . -- Gal:rriel Passos. 

N.0 107 

Ao art. 97. I e rr. 
Substituam-se pelos segulnte:!: 
141 - eleger seus presidentes e de

mais órgãos de dir«-âo:" 
"U - elaborar seus regimentos in· 

temos, organizar os serviços auxilia
res, provendo-lher; os cargos na forma 
da lei, e propor ao Poder Legislativo 
a criação ou a supressão de: cargos e 
a fixação dos respectivos vencimen
tos••. . 

Justlficsção. Eliminando-se o des
necessário ubem a.sstm" que a apro
ximativa "e.. substitui com vanta
gem; supr1mlndo-se il palavra "com-pe- · 
tente", supérflua, junto ao Poder 
Legislativo, e modificando-se a ex
pressAo u a supressi.o de cargoo ou a 
c.ria.ç.io déles' Que val 6Ubsti~ufda 
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por esta: "a criação ou a. supress8 o 
de cargos••. parece-nos ac~itável a 
emenda. 

S.S., em 11 de se~mbro de 1946. 
- Samuez Duarle. 

N.0 108 

Art. 97, rr. 
Substitua-se a expressão .. a supr~s

sã.o de cargos ou a criação dêles•• por 
"a .supressão ou a criação de cargos••. 

S.S., Rio 11-5-45. - Jodo Agri
pino. 

N." 109 

Redija-se eomo se segue o Art. 98: 
O Supremo Trlbur1al Federal terá 

sede na Capital Federal e jurisdição 
em todo o terrloorio na<:lonal. Com
por-se-á d-e onze núnistros, podendo 
êsse número ser elevado por lei, me
diante proposta do próprlo Tribu
nal. 

S.S., 12-9-1946. - Gabril'.l Passos. 

N.O 110 

Redija-se como ~ segue o Art. 99: 

Os minístro5 do St:m:emo T:'ibunal 
Federal s~râc no:nr:.?..do:. pdu Pres!
dente aa P..•e\,>úbHc;a. depc!s c-e aprov~
da a. escôlha pe1o senado lt'edernl. 
dentre brasileir-os maiores de trinta e 
cinco anos <Art. 129, I e Ill de notá
vel saber jurídico e reputação iliba-
da. ' 

S.S., 12-9-1946. ·- Gabriel Passos. 

N.0 111 

Art. 00: 
Diga-se: .. . ''brasileiros (art. 129, 

I e II) , maiores de trinta e cinco 
anos e de notável sa.bt>r jul'idico e 
reputação ilibada!'. 

Salas das ~ssões, 11 de setembro 
de le-i6. - João Agripino. 

N.0 112 

Redija-se como se segue a letra l 
do art. 101, I: 

- as ações ~scisórias de seus acór
dãos. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 
1~. - Gabriel Passos. 

N.0 113 

Substitua-se no art. 101. I, a: 
- a expre•são - deddido.s. 
por -- julgados. 
Sala das SessÕf:s, 12 ele setimbro 

de 1946. - Gabriel Passo3. 

N.0 114 

Redl.JaN.se como sE: segue a letra b 
do art. lGl, n: 

- as cau~s em que fôr parte Es
tado estrangeiro e as fundadas em 
tratado internacional firmado com a 
União. · 

Sal& das Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - Gabriel Passos. 

N.0 115 

Desdobre-se em dua~ letras a le
tra a do art. 104~ n, de modo a dis
criminar-se: 

a> a.s causas julgadas em primei
ra. instância, quando a União fõr au
tora, ré, assistente ou opoente";-. ,ex
cetuadas a.s fal~nctas; . • 

b) os crimes praticados em detri
mento de bens serviços ou interêsses 
da União, ressalvados os casos de 
competê.ncia da justiça eleitoral ou da 
m111tar; · 

Sala tias Sessões, 12 de setembrO 
de 1-946. - Gabriel Passos. 

N.0 116 
R..zdija-se da. seguinte maneira o 

inciso IIl do art . 104: 
- rever 03 seus acórdãos crtmina1s. 

Jus~i/ictU;ão 

E' canon jurídico que as revisões 
crimin!lis só podem ~r benéttcas ao 
rcu, já.mais agravando a pena. Por 
outro lado, os julgados dos trlb~ 
são - acórdãos -, segundo os nos
sos e~tilos, e não decisões. 

Sala elas Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - Gabriel Passos. 

N.0 117 
.M art. lOS: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"São órgãos da justiça eleitoral: 
I - o 'ftiounal Superior Eleito. 

ral; 
II - os Tribunais .Regionais Elei

torais; 
III - as Juntas EleitoralJ; 
IV - os Juizes Eleitorais. 

JustiJi~áo 

Convem determinar os órgãos, em 
re!ôrço 110 pensamento da oração ini-
cial. · 

Sala das Sessões, em 11 de setem
bro de 1946. - Samuel Duarte. 

N.0 118 
Art. 11&: 
Substitua-se a expressão "depois de 

aprovação'" por "precedendo a.~rova
ção". 

Sala. ~ Sessões. 11 .. de setembro 
de 1~. - Jolio Agripíno. 
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N .0 119 

Ao art. 122: 
Subs·tltua-se pelo segulute: 
São órgãos da jUJ)tiça. do trabalho: 
l - O Tribunal Superior do Trs.-

balllo: 
II - Os Tribunais Regionais do 

Trabalho~ 
m -- As Juntas de Conciliação e 

Julgamento: 
IV -- Os Juizes de Conciliação e Jul

gamento. 
Justificação 

A ordem indirt!.ta., isto é, aquela em 
que a oração começa. t>elo verbo, é a 
preferida nos textos legislativos ~nun
c1atlores da competência ou dL'ltrtbui
ção de órgãos e matérias. Por essa ra
zão a emenda recomenda o fnfc1o do 
artigo pelo verbo. Cumpre determinar 
os órgãos em que se distribui .::1. JUS
tiça do trabalho e, a.s.stm, é necessária. 
a. presença do deflnito antes dus vo
cábulos que os designam. 

O acréscimo de mais um item. o 
rv ~ corre9pCinde é. con venfêncta de 
.separar os doiS órgãos que se acbam 
lncluidos no mesmo corpo do Item 
m do texto emendado, porqua.nr,c ali 
se fal-a em Juntas O!L ;uízes. Ora, não 
há confundir junta~ com juiz~s. A 
jUí.~ta, p~la organização em vigor, c.om .. 
preende dois vogais e um presidente, 
êste com atribuições judi.ca.ntes. Há 
dee1s6es tom.ada.s em conjunto ·- pre-
3fdente e vogais, mas .bá dec1s61.!.~ to
madas singularmente pelo presidente, 
que assim exeree, individualmentE:, 
funções próprias. ·E a lei poderá tam
bém atribuir a Juizes isolados jurisdi
ção em m-atéria trabalhista . Enflm pa
receu-nos mais acertado. do ponto de 
vista. técnico, o desdobramento pro
posto. 

S. S . , em 11 de setembro de 1946. 
- Sa.muel Duarte. 

N.0 120 

Ao artigo 124: 

Reti!lcar para "95 a 97" a. menção 
feita aos artigos u94 a 96' •. 

Justificação 
ttestaura.ç.ã.o do vencido (artigo 124 

do Projeto Revisto>. Não cabe :1. re
ferência R<> artigo 94 e é im.prescindf
Yel mencionar o artigo 97. 

. .Sala das Se~sOes. 12 de setembro de 
1946. - Daniel Faraco. 

N .0 121 

Ao art . 124, V: 

Substitua-se pelo aeguin~: 
"Na compos1çâo c1o qualquer tribu

nal, um quinto doa lugares serâ pre· 
enchtdo por a.dvoga.doa e membros do 
Ministério 'P.\lbl1co, etc." 

Justlt1caçtlo 

Diz o texto que 14 acré. rMerv~l1o um 
quinto dos luaarea p"ra 1~rom preell,
chidos por Oidvogadoa o membr<'a do 
MJni.stérto Pllbllco. oto . •·. Ator& o ~e
!elto de !o1·ma, quo. datA vonJa.. IU.t noa 
afigura existir nn llnc:uauom. o~&to. n.lo . 
exprime a idóia quo o prccoito preten
de flxn.r. De Lodoa 04 )UifiU'DI do trJ• 
bunal 60monto 11ft () quo ••n pre
enchido por advoaoao e menabro do 
Ministério PübUco: nlo ao roaerv& 6sSe 
quinto doa luaarN• pRra acram tos lu
gares) preenohkSOI\, oomo Dita\ dito .no 

· texto . Dal "' n~tlll tutwmdD. 
S. S .• ~m 11 do a~lombro de 1946. 

- Samuel Dunrte. 
N.'' 123 

Troquem-se ILI nwnernçOes dos Ar· 
tigos "126 e l:l7' ' , de mnneira a h
verter~s~ a rospecUv" ordem no ttta· 
lo zn. 

S. S., em 1:.! d, ue~~mbro de lC16. 
- Gabriel Passos. 

N .0 1:1:! 

Rpd!ja-se como tto aoruo o 8 t~nica 
c.la Art . 126: 

Parág:-a!o úntoo ... A Unlt\o a"t .\. re .. 
presentada ~nl Jul,.,() poloa Proom·~do
res da F..eoobU()ã. pCIC'Ir.pdo a lc:1 co- · 
meter êssc ronoar~oro. PAI oomarr:41 do 
interiol', a.o Mlnlt~tórln litl\bUco loe.sl. 

S . S., em 1:) de actcmbro du 1948. 
- Gabri~l Pa~1o1 . 

N.11 1~4 

Ao art. 128: 

Substitua.·&c t>clo ACUUl n te: 
"Nos Esta.ck . o Mlni•fMto P~blico 

será organlzado 10m o..rh'lra. oblte'rve.
dos os preceitos do "-fth{o a.n~rto: e o 
pril~1p1o de pr()UloçAa da tm~rt.ncia a 
entl"'ância.,.. 

JUtiJ•oo~tJo 

Desn.ectB3Ãrio êl cS\a11r que noa Elta· 
d-os o MUUa~rlo PubUoo lf"ri OtiBN
zado pelaa leb lca&Ua, pab ~ Oonat1-
tu1c;io cle!ere &OI lltait.c&.<loa a. com~n
cJa para o, ac.rv!ç01 4e aua eoonomia. 
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e lnterêsse. A red&Ção propo~t,a. é mais 
concisa. 

Sala d~s Sessé>es, em 11 de setem
bro d·e HH6. -- Samuel Duarl.e. 

N.0 125 

Ao art . 123: 
Suprims.-~e a parte !!na!, c·m .s~guj

da à palz.vu "o.nterlar". 
I - Desde qu~ no dis'l)Ostt.tvo M: 

1ecbr-J. que o Ministério PúlbU~o dos 
EstaAos será orgaw.sdo peta~ lei:l lo
cais "observados os preceiu.s do ar
tigo anterior", torna.m-se d;-snecessâ
rlas as ex:pressões cuja su;>re-ssão se 
propõe, pois elas visam ilnicamente 
assegurar a promoção - beneficio êste 
já concedido aos mem),ros do M. P. 
da União pelo artigo anterior <artigo 
127). 

n - Dispondo o citado "artig<> a.n~ 
terior'' QlJe oo mr:,mbros do M . P. da 
Uniã-o ing-rt>ssarã.o nos "cargos tntciais 
da carreira mediante concurso". est.i 
elaro que está assegura.do o direito d~ 
r..cesso. cu \)I'omoção, Sém o qu-e não 
existirá carreira. 

In - Se o critério para as prQúno
ções dos magistrados é o da. '=ntrànda, 
inMnús~fvc;J é que os Estados venham 
a adotar erltério dl!erentt· para os 
membros do seu a{inistlérto Públlco, 
cuja.s funções normalmcn~ se ex~t
cttam junto aos juises de d~reito. 

IV -- De acôrdo com esta r.m.tnda, o 
text<.l fica.rà com & seguin Lt: re<iaçA.o: 
"M-t. 128 -- N06 Esta~os o M1n1stoê· 
rio Pú'blleo sem or~an.izado pela.s leis 
locais. observados os preceitos do ar
tigo anterior". 

V - A S1.l!Pressâ.o sel"á. das pa.La.VrQs 
"cm:.1<> tamlbém de promoçã.o de en
trând.a a ent.rância, a fim de GUe !1· 
que assegurada a ca.rreira" . 

Sala da.s Sessões, em 12 t le setem
bro de 1946. - Caiado God.ói. 

N.0 126 

Ao a·rt . 1~9 n. o I : 

Rooija-se, no plural - "'Pais es
trangeiros e residindo est€s" - ou 
.. pai ou mãe". 

J usttttco.ção 
Ou se elimdns. a red'el'êncis. aos pais, 

nidentemente superflua., ou, entã.o, 
admita-se m~e estrangeira. 

Sala das Sessões. em 10 de setembro 
de 1946. - Alioma.r Baleeiro. 

N .0 127 

Ao art. 129, n. 0 Il; 
Substitua-se a expressá.() "(~ntro em 

qua.tro anos após a maioridade,. por 
"nos quatro primeiros nnvs de s~ 
maioridade civil" .. 

Sala dns Sessões, em 9 de setembr() 
de 1946 . - Jo~ Agripino. 

N.O 128 

Ao art. 129, 11. o II; 
Redija-se= "optar pela nac1onal1da.

de brasil~1ra" . 

Justificação 

A Constituição não deve prescrever 
normas para a opção d~ otr.tra nacio
nali<ia.de, alo&n de que nem sempre, na. 
hipótese ~i prevista, possui o optante 
duas naclon.a.Udades. 

Sala das Sessões. em 11 de setem
bro de 1946 . - Adroaldo Costa, -
Aureliano Leite. 

N.0 129 

Ao art. 129, n.0 IV: 
Suprima-se a palavra "estrangei

ros''. 

Justificação 

NA.o nos parece acertado dizer-se 
Que "6® brastletros os est·ra:ngeiTOs". 
O empré~to da pa~avra. "naturali?.a
dos" é basta.nte. para que se saiba. 
que so trata de estrangeiros que adqui
riram n nacionalidade brastlelra. E 
parn .se ver que estamos com a razão. 
aulicitamo:t a atenção da douta co
ll't1tulilO e dn C a .!la para o Q 11e dispõem 
o n." lii c o próprio {1.0 IV do artigo 
129, bem como o prescrito no s.rtlgo 
B~~u.inte 030. n.0 W} . 

Rlo. em Assembléia. Constituinte, 
lD de setem-bro de 1946. - Dantas 
Jún1or. 

N.0 130 

Ao art. 129. IV: 

Suprima-se a pa.la.vra "estrangei-
ros" . ' 

Justi /icaçfúJ 

Assim se evitará a a.nomalla de di
zer-se que são brasileiros os estrangei
ros, pois a frase ficará correta. e es
colma.da daqu~la impropriedade, di
zendo-se: '4 são brasileiros. os natura
lizados ... '' 

Sala das Sessões. 11 de setembro de 
1946. - Adelmar Bocha.. - A.urelfclno 
Leite. 
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N.0 131 

Substitua-se no artigo 129, IV, as 
expre6sões de um ano por ctura?,te um 
ano. 

Sala das Sessões. 12 de setembro de 
1946. - Gabriel Ppssos. 

N.0 132 

Art. 132, parágrato único. 
RediJa-se: 

"Ta.mbém não podem alistar-se 
eleitores os ca.bos e soldados". 

Justi/iccu;& 
Como está. redigido, a exceção é. 

paradoxalmente, maior do que a re
gra, pois são praças de pré: 

a) Subtenente; 
b) &ptran tes: 
c> 1.0 , 2.0 e 3.0s sargentos; 
d) Sub-oficiais e sargentos ajudan-

tes; 
e) Cadetes; 
/) Ca-bos; 
g) Soldados. 

. Todos votam. menos cabos e sold4-
dos. Logo, e~etue\11-se êstes. expres
samente, porque, ''a. contrario sensu" 
fica entendido que ~ os demals, em 
maior número, poderao votar. 

O ProJeto diz que praças não votam, 
mas excetua quase tôdãs ... 

Sala das Sessões. 10 de setembro de 
1946. ·- Aliomar Baleeiro. 

no 133 

Ao art. 132, n.0 li: 
Diga-se: ·•souberem" ao invés de 

"sa,bem". 
Sala das Sessões, 9 de setembro de 

1946. - Mário Masaglio. 
N.0 134 

Art. 132, n.0 III: 
Diga-se "estiverem", ao invés de 

"estão". 
Sa.la das Sessões. 9 de setem\lro de 

1946. - Márto Masagáo. 

N.0 135 

Redija-se como se segue o art. 134: 
- O sutró.gf.o ·é universal e direto 

e o voto secreto . Fica estiJ>ulada a. 
representação proporcional dos par
tidos politicos nudonais pela. forma. 
que a lei estabelecer. 

Sala. das ~es. em 12 de setem
bro de 1946. - Gabriel Passos . 

"' 

N.0 136 

Ao art. 139, I, letra a, e li letra. a: 
Ao invés de: "qualquer espaço de 

tempo do período" diga-se: "qualquer 
tempo durante o período" . 

Sa.la. das Sessões, em 9 de se tem
bro de 1946. - Mano Masagão. 

N.0 1~ 

Ao art. 139, I, c: 
Onde se lê: "comandantes das regiões 
miUtares" - Redija-se : .. comandan
tes de regiões ou bases terrestres. 
navais ou aéreas". 

Ju.stijtcação 

"Militares", sem dúvida, é genérico 
no sentido largo. Mas. no Bra.sU. 
só se emprega como sinônimo d>3 
que é pertinente ao Exército. Ora, 
ú dispositivo envolve necessà.riamente 
os comandantes de bases aereas ou 
navais. Podem exercer a mesma in
!luêncta., con!orme a.c; circunstâncias. 
Fique claro portanto. 

Sala das Sessões, em 10 de setem
bro de 1946. - Alio mar Baleeiro. 

N.0 13S 

Art. 140:' 
Requeremos destaque . qo inciso I, 

letra a., que deverá ter ·a seguint':! 
redação: 

I - Do Presidente e do Vice-Pre
sidente da República ou do substituto. 
que assumir a presidência: 

a> para Presidente e Vice-Presi
dE:nte da. F.epúbllca. 

Sala. das Sessões, em 12 de setem
bro de 1946. - Aureliano Leite. -
Plinto Barreto. - Toledo Pizi1. -
Romeu Loureição. - Paulo Nogueira. 

N.0 139 

Ao art. 140: 
Ao invés de "parentes e afins". 

diga-se: "parentes, ainda que por 
afinidade'' ... 

Justificação 

Os afins também são parentes. 
Sala das Sessões, em 12 de setem

bro de 1946. - Mário J~asagão. 

' N .0 140 

Ao a.rt . 141, § 5.0
: 

Substituam-se as pa.lavras " nos 
casos e pela forma que a lei pre
ceituar, por estas: ••na forma. da lei". 

Justilicaçáo 

Um dos graves defeitos de lingua
gem, nas leis, é a superabundância de 
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palavrú.S. Ao revés. uma das \'lrtu
det> de técnica é a brevidade. A con
cisão e gf..neralidade dos textos veste 
a. frase com elegância e fac11tta a 
obra. da construção interpretativa. A 
simplicidade no dizer toma. acessivel 
~o entendimento popular o pensa
mento das regras constitucionais, e
nir~guém maiS oue o oovo interes
sado n~ compreénsão dâ lei !un<ia
menta.l. 

Sala das Se::;sões, em li de setem
bx·o de 1946. - Samuel Duarte. 

N.0 141 

No § 7.0 de art. 141, subStituam
se as expr~óes: 

"de.sde que não'' por 

"ereetua.dos os que". 

Justz./tcaçáo 
A prJn.~~ejra visr.a, a. emenda ~ece 

impertinente . Todavia, ela altera. subs
tan<:ia.lmen~ o pensamento do 1~
la.dar. Melhor dito, d-ef'ine o verda.d-etro 
pensamento d~sc.e. 

Consoante a redação atm!.l. a Cons
Utulçáo a-ssegu:ra a li'oel"dade d·e todos 
os cultos ''desde que não contrariem 
a. o.rac-m pública. e os bons costumes" . 
Engloba o legislador todos os cultos 
e admite a hipór..ese d•e que qualqaer 
déles <o católico, (\ protestante, et<:. I 
v.enha. a se deg~:-n(:rar em prática aten
tatória d-a ord-em E: d05 bons e<>s,tumes. 
Ora, d~ minha parte, c~mo católico. 
rePilo a insinuação do texto, que 
não traduz fielmente o p(;nsament·O 
do letlslador constituinte. O que es
te quer é e:rcetuar aQueles que aten
tem contra a moral e os bons cos
tumes. São os ~'.lltos in&eeentes, per
niciosos, prejudiciais, como as !orm3..3 
oo.lxas de espiri~mo , etc. 

A emenda - ~~e-n~ - dá ac 
texto o único sentido que se lhe po
deria. at..rlbwr nu.m pais de form~ção 
acentuad-ame·nte cristã. 

Sala da.s Sessões, 12 de setembro 
de 194{1. _:_ Vieira de Melo. 

N .0 142 

Ao art . 141 § s.o 
na. parte final, t'edija-~ : 

. . . .. ou re-cusar os que ela. para. 
atender a es.cu.ss. (i.e consciência, est-a
bet-ec~u en\ su.bstttui.ção claqu.~loes d-e
veres''. 

Sala. das Sessões, 9 de s·et.e:nbro de 
1946. - Mário Masagáo. 

N .0 143 

.Ao art. 141, § 9. o: 
Redija-se a.ssim: 

"'§ 9.0 
- sem constrali'.gimento dos 

favorecidos, será. prestada., por bra
sile1 :o na. to, ass1stência. religiosa .às 
fôrças a.rm·a.das, e, quando solicitada 
pelos interessados ou seus represen
ta.nttes legaiS, ta.nibém nos estabelect
mentas de internaçã-o coletiva" . 

Justi/ica.tiva. 
Resulta d.a compsraçãc do texto pu

blicado e âo proposto. 
Sala das Sessões, 11 de setemb'I'o 

de 1946 . - · MáTio Masagão. 

N.0 144 

Av art . Hl .§ l ~ : 

Suprimam-se as palsvra.s: "Ou reJ, 
tabelecer". 

Jus ti! i cativa 
R-esta.heloec.er a ord·em é um&. das 

!ermas d~ a.sseg21.rar. Já C$tando êste 
ultimo verbo no ·,exto, dev~ sa.ir por 
inútil, aquêle outro. E:ssa é, allás, 
a !orma preferida nas constitl.Úçóes 
an ter10'res. 

eala das Sessões. 11 de setembro 
de 1946. - Mário Masagdo. 

• 
N .0 145 

Art. 141 § 16 : 

Ao invés de excetuado o caso" di
ga-se: usalvo o caso''. 

JustiJtca.tioo. 
A e~nda restabelece a reda.ção de 

Rui Brurbosa. .:> gra.nde bra.&lelro 
rncstrou qu~ a. 1esa))r<>ptla.r;.ã.o n.ão é 
uma ereção, mas um limite, a ga .. 
rantia. da. propr.edade, pelo que se 
cle'V'e ctlzer: Salvo. e nã.o "exceto ... 

Sal3. dns Sessões 9 d-e s~tembro d-e 
1946. - Mário Masagão. 

N.0 146 
Redija-se: · 
Art. 14tl, parágrai<> 29 - A lei penal 

r~::gul3.rá a indtvtdualizaçê.o da. pena e 
só r~troagirá quand<> beneficiar o réu. 

&te foi o principio adotado pela. 
Comissão da C<>nst!tuic;ão e pelo ple
ná.rlo . 

Incluir a lndiV!dus.Uzação d!l pena 
entre as n1atérhls .:}Ue devem s~r tra
tadas nas norm~s gerais do regime 
penitenciário, par3. asse~ar~se eom 
eb o trabalho e a educaçao dos sen
tenciados, é fUlmtn.ar o prindp!o a.do .. , 
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tado, segundo o qual, entre os direitos 
e as garantias ttldividuais, se 1nclúe 
a pena individualizada, isto é, próp~ia 
para o deUquenU! e não dosada de 
acôrdo com o delito. 

Assim restabelecida. a redação do 
parágrafo 29, redija-se como segue o 
artigo 5.0 • XV: 

b) normas gerais de direito finan
ceiro; de seguro e previdência ~ial: 
de defesa e proteção da saúde e de 
regime penitenciário. - José Allcrnim. 

Aloisio Carvalho. 

N.0 147 

Ao art. 141, § 32. 

O texto não tomou em consid-eração 
a matéria votad!l na. se-ssão de 29 de 
agõsto e constante do n.0 14:. página 
4. 423, do Diário C:a Assembléia. 

Vê-se. ai, que a emenda de minha 
autoria, n.0 "?'89, o!:>teve o apoio da 
Ca.sa. 

Essa emendn ~stá assim redigida : 
"não haverá prisão civil por dívida.;, 
multas ou custas, salvo nos casos de 
alcance, inadimplemento de obrigação 
alim~:ntar e depositário infiel, previs
tos em lei"'. 

O Sr. Relator Geral apenas solici
tou destaqae da .)alavra alr.ance; en
quanto a~ mais, conoorc\ou, inteira
mente, com a emenda .. 

Pai com esta ressalva que o texto 
da minha emenda obtev~ aprovaçã<>. 

Peço, portanto, que se restaure no 
texto a matéria. vencida, na forma 
expCJsta. 

Sala das Sessões, em 10 de ~tembro 
de 1946. - Pedro Vergara. 

N.0 148 
Art. 141, § 32. 
Redija-se assim: 
§ 32 - Não ha·verá. prisão civil por 

divida, multa. ou ~ustas, salvo o caS() 
do depositário infiel e o inadimple
mento de obrigação a liments.r, na 
forma d3. lei. 

Justtjica.tiva 

o texto atual, ,)(lt evidente engano, 
não compo!'ta análise lógica. 

Sala das Sessõe!:.. em 11 de setembro 
de 1946. - Mario Masagão. 

N.0 149 
J\o art. 141, § 32. 
Redigir: . 
"Não haverá prisA.o civtl, etc. •• 

Justtftccr.ção 

Restauração d·~ vencido <Diário da 
Assembléia 11.0 141, páp,lna 't. 423) . 

Sala das SesEões, 12 de setembro 
de 1946. -· Daniel Faraco. 

N.0 150 

Ao art. H:l, § 35. letra à. 
Redija-se a pa_ te final assim: 
"salvo se o !n:.erêsse público 1m-

puser sigilo". 

Justificativa 

Diz-se a mesma coisa, com .simplici
dade e economia 'lc pala vra6 . 

Sala das Sessõe~. em 11 de setembro 
de 1946. - Mario Masaoão. 

N.0 151 
No § 37 do artigo 141, a palavra 

"concedido". no ~ri.ncipio do §, deve 
ser .substituída ~:c •·assegurado". 

A Constituição declara prlnciplos e 
assegura dir~:!itos, mas nS.o os concede, 
pvrque ela é o povo estabelecendo di
reitos para o próprio povc, não tendo, 
pois. o qne ~nced~r a si mesmo. 

Sala das Sêssões, em lO d~ setembro 
de 1946. - Gua:ra.cy Silveira. 

N.0 152 
Por motivos ob·•tos, propomos a se

guinte re-dação ao artigo 142: 
Em tempo de ç-az qualquer peSS<la. 

poderá entrar no territórjo na.c1onal 
com os seus bens, e nele permanecer, 
ou dêle sair, ;espeitados os preceitos 
da lei . 

Sala das Sessões. em 10 de setembro 
de 1946. - Gua.racy Silveira. 

N.0 153 

Ao art. 143 do Projeto revisto que 
ficou assim redigido: 

··o Governo Federal poder:'! exp,ll
sar do território nadonal o est::angeiro 
nocivo à ordem pú'Jl!ca, sa t. ,,.o se. ca
sado com brasileira, tenha !ilho, bra
sileiro nato, na d€1Pendênch da eco
nomia paterna. " 

Redija-se- como segue: 
O Govêmo Federal podêl'Ã. e)Cl)ulsar 

do tenitórto necicmal o 'estra.ngei!·o 
nocivo à ordem pública, salvo rsc ti
ver filho brasil~iro nato ou !ó,. casado 
com bras1le1ra. enquanto dête ecanóm!
cnmente deJPcnder~. 

Justificação 

O Projeto p:-imlt.ivo est:llbe1ecia e-m 
seu art. 160. parâ.grato IÍnico: 

" 0 Govêrno Fedem.! p()derá. ex
pulsar do território nndana-t o 
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estrangeiro })erigoso i ordem pú
blica ou nocivo aos interê~se-; na
cionais, salvo s~. <:•l.sa.do <:om bra
silel!"a., tenha fiLho, or:.1silelro nato, 
na dependên-cia da economia pa
tc•na.." 

A ésse artigo aprc~sen~mos emc·nufl 
ref€rt:nte à. sua parte final nes~es ter
mos: 

''sa:vo se tiver !i~!lJ nascido no 
Br.\.sil ou for casado com bras!~ 
!eira, enquanto di:l2 econômka
mente àependei·em". E .assim jus
t'.ficamo.s a em·~nda: 

"E' dever predpt\o do Gcwêrno o 
a.!lll'.t>aJ"O a todos os br.:t.:! :é· !ro~. .sem 
distinção. O parágrafo únic.:; elo arti~o 
160, como está. l'edigido. deb<a. porém, 
ao desamparo, em caso de expu~ã.o, 
não só o tiJr,o brasllc-m, lt~tü, s~ sua 
,progenitora não fõr b:-:.~.si ~tl!';\, o<:m 
como a própria mulher b:·a~ i ll!ira, Cl)m 
a.qUêle casaás.. '' 

E w..at.s aaiante: 
"Essa clistir~ção de tratmlro1to é 

odiosa e injusta e veda-ela. pe!o própr!v 
projeto e-m seu art. 193, I. 

A mUlher brasJleJra, como é sabido, 
nio pe!'de a sua nfleionalidaàe p21() 
e&s:1I1lento com estrangeiro e I)S !ilhas 
de estrangeiro nasddos no Brasil, s§.o 
i~U3.lmente .bra:;.ileiro.s, q~e:- prove
nham tie mãe brasHei'ra, 4uer de mie 
estra.ngeira . A pre•rale<:er a redação 
do parágrafo em dtscussúo. fie~ riam 
col~o.s em sítua.;;ão dt> ~nf~:-io!"id~de 
êstes últimos, o que se:ia i~nom.lnioso. 

N'tO Projeto revistú, ac!10:1 a Co
missão constituc1onul que melll.)r serla 
c.::;ns~s:-ar no te~to ccn.stH~ct.n:::tl ape
nas a reóra da expuLsão deixando à 
lel or<lt.nár1a regular-lhe o.s concliçú~!i. 
Dal o texto do art. 143 do Projeto 
revisto: 

"0 Govêrno Federal pod.erá ex
pul.sa.r do território nacior.al o es
trangtiro nocivo à ordem públlca." 

Na c:U.scussão do Projeto em plenário, 
convencidos de que melh:.Jr ftcari.a na 
Constituição apenas a reg•a ge:al per~ 
mitindo a expulsão, não reque:-emos. 
destaque da nossa emenda. o Pa:tido 
Comuntsta assim não pensou e incon
for.ma.<i.o com a nova redação ped;u 
desta-que para a re.daçã.o do Projet(j 
primitivo que fo1 vitoriosa. 

No decorrer da discussão ficou e vi .. 
denc1ado que a razão àa !ndusão no 
artigo em aprêço, da ressa:va, era !ruto 
do desejo de amparar os na.cio:r.a t~ 04 

depN1d~l!Cin ~onômiea do est~angetro, 
que não cumprira com o seu dever n~ 
terra que o hospedara. 

Esse desiderHwn uão S·:! a.lcança, 
porém, com a !ónnUla adotada, de 
Vez QUe SÓ OS br3.Sileiros n'l t OS, ;!lhOS 
de mãe brasill' ira, têm cil:-eitü à prote· 
ção da lei. 

O dlsposltivc, como está. redigído. 
.coí~de t!agrfl.nteme.nte C()m o prin
cipio de que nenhuma di.:>tinç:lo ha
ve-rá e n t r e brasileiros na~.es. Todo 
aquéle que nasce no Bras11 é orasi
letro c po:-tantl) m-erece o :nesmo am
paro da. nação. Seria suma:~ente tr.
justo dar-se tratamento dlstlntu ao 
brasileiro nato, tendo em vista. a sua 
()rigezn, para d.!2er que somente o 111111) 
de mãe brasileira ~seda c•>m cst:an
geiro, tem o amparo da I c!. 

A redação do a r ti g o t>m a.préço, 
como estâ, encerra a mais c!amorosa 
das injustiças, pois Que ná•J dá am
paro ao brasil.!iro nato, seõláo quando 
filho de brasileira. 

A !órmula que indic~.mo~ l.'stende 
êsse amp<uo a tlXios os ~rasi!eiros na
tos, sejam filhos de mãe estran~~cirR. 
ou ora.a1le1ra., traduzindo ass.í.m o pen~ 
samento dos constitUintes de 1946 ao 
votar o destaQue do P. C. B. A n.~o
di.ticação da re<:t~ão, pois. se impõe. 
E' verdade tJUe incluimos no amparo 
ta :nbé'rn a brasileira mulhe: de es
t!'anseir<>. pelos motivos apoutad<>s na 
justifi-;ativa da nossa prim!ti·la emen
da, mas isso ficará. ~alvo à Coml~ào 
a.r:e1tá-lo ou não. 

O que de modo algum pode pr~
·v::.Iocer é a distinção que a redação 
atu~l do te:<to cria entre brasileiros 
n~H<>s. abrindo u.m precedente o~licso 
que o espirito dos Con.st.l~uintes não 
teve em mil· a. 

Só a DlOdH!c·lçâ~ da red.o.!.çã.:> dará, 
]lortanto, ao disposltivo em comentá
!'io, o seu ;erdadeiro sentido. 

Sals àas Sessões, 12 de setembro de 
1946 . - Tavares d·Amaral. 

N.0 1St! 

Ao ::1rt. 14-l : 

Em vez de "expressas', diga-se: "e::c
presscs . '' 

S.S. 10-9-946. - Altino Arantes. 
- Aureliano Leite. 

N.0 155 

Ao art. 145: 
Sup~ima~se a palavra "hwnano". 
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Justificativa 

E" pací!ico em economia que traba
lho é o es!órc;o humanc exercido com 
t!to de lucro. 

O movimento de outros elementos 
da natureza, como o da.s águas que 
movem engenhos, ou dos animais, não 
constituem trabalho no sentido téc
nico. 

Dizer .. trabalho humano" é intro
duzir na lei um pleonasmo. 

s.s .. 11-9-46 . - Mario Ma.sagoo. 
N.0 156 

Ao art. 146: 
Redija-se o inicio assim: 
"Art . 146 - A União poderá. me

diante lei e:;pecial, intervir"'.. . etc . 

Justitíeativa 

Compare-se com a frase i~clal do 
art. 146, a.tu&l. 

S.S., 11-9-46. - Mario Masagáo. 
N.0 157 

Ao art. 147: 
Reti!icar a m~nção do a.rt. 142, § 16 

que deve ser do &.rt. 141. § 16. 

JustílicaJ;áo 

o' engano é evidente, pois, o art. 142 
não tem Darágra.fos. 

Sala das Sessões. 12 de setembro de 
1946. - Daniel Faraco. 

N.0 158 

Ao art. 148: 
Diga-se 4

' uniões ou agrupamentos." 
ao invés de "uniões em agrupamen
tos." 

S. S .. ll-9-46 - Mario Ma.saaíio. 
N.O 159 

Ao art. 153 - §1. 0
: 

Para ser redigido da seguinte for
ma.: 

.. As . autorizações ou concessões se
rão conferidas exclusivamente a. bra.
sileiros ou a empresas organizadas no 
Pais assegurada ao proprietário do 
solo preferência ou indenização. Os 
direitos de preterêncla do proprietá.~ 
rio do solo serão regulados de acôrdo 
com a natureza. das minas e das ja
zidas.,. 

Jll.sti/icação 
A emenda vencedora mandou 1n~ 

cluir a pala \'Ta "preferência. •• mas 
não excluir a pfllavra .. indenização'' 
a que terá direito o proprietário do 
solo. no caso de não se valer da pre~ 
1erênc1a . 

• 

A palavra. indenizacão foi excluida 
unicamente na parte aditlvn da. emen~ 
da que regula o direito de pt"eferéncta. 
Ai não se justJficaria, vlsto como a 
tnde!Uzação é assunto de urde01 gera) 
e lndepende, portanto. de regulamen
tação espcciu1. 

Sala das Sessões. 11 dP. setembro de 
1946. - Israel Pinheiro. 

N.0 160 

Requeiro dest::~.que para a emenda. 
de redação d3. parte final do parágra
fo 1.0 do art . 153, que deve .ser as
sim: 

Os direitos de preferênci3 do pro
prietário do solo, qua."lto às minas e 
jazidas rn1ncrats, serão regulados de 
acOrdo com a na tureza das mesmas. 

Justificação : 
O art. 152 dete!'mina que 14as mi

nas e demais r iquezas· do subsolo. bem 
como as quedas dágua, constituem 
propriedade dist.in ta da do solo, para 
o efeito de exploração cu aproveita
tnento industr ial. 

Retere-se. portanto, ao solo em que 
estão contidos êsses bensminas, ja
zidas e quedas dágua. 

O art. 153 estatui que o aprovei
ta.mento industri~l desses !Jens de
pende de autorização ou concessão fe
deral. 

O parágrafC'I 1.0 dê~c artigo pre
ceitaa que essas a atcriz.:ações <>U con
cessões (pa.:a o aproveltPmento in
dustrial de niinas, jazidas e quedas 
dá.gua, isto é, dos bens que constitu
em propriedade distinta. da do solo.1 
serão conferidas a brasileiros ou ern
prêsas organizadas no pa.fs, assegura
da ao proprietário do solo preferC:·n
cia para a exploração. 

?.las a parte final dêsse parágrafo 
contém uma redação defeituosa. por .. 
que diz: 

Os di!'eitos dP. preferência do pro
prietário do solo serão regulados de 
acOrdo com a natureza das minas e 
jazidas. 

Há como que uma omissã.o quanto 
ao proprietário do sol~. em relação às 
quedM dá.gua, quando os artigos aci
ma. referidos se aplicam taxativa
mente a essas últimas, visto que lign
aas pelos mesmo~ dispositivos consti
tucion:lis já a. provados. como se viu. 
Certo, é que essa. p~rte final quer 
a.penas referir-se a cert~s minas e ja
zidas minerais. como as de carvão e 
petróleo, e bem assim às jazidas de 
pouco valor e supcr!1cla1s . conlo as 
pedreiras, hipóteses que a lei regula
rá, como tudo ficou bem claro nas 
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àlscussõe., e votações que se proce
deram . Todavia, para maior clareza 
do texto e melhor nexo jurídico com 
o que !oi aprovado e é direito consti
tucionsl, a redação que proponho é 
~ mal~ lógica e de melhor harmonia 
com os respectivos textos já de1'~nit1-
vamente aprovados. .. 

R:equelro ainda, o direito de defen-' 
der oralmenLe. conforme estatuí o p~
rá.grafo único do a:-t. 32 do Regimen
to . 

S . Sessões. em 11 de setembro de 
1946 . - Oscar Carneiro. 

N.0 161 

Art . 155 - Onde se lê "Cabota
gem", redija-se: "Costea.gem" ou 
"Costeação" . - ou "Navegação Cos
teira'. 
Just!!~ca_<;ão - Cabotagem, apesar 

de usad1ss1mo, é galicismo. 
Prefc:rtvel, pois, "Navegacão Ccs

teira ". uão menos usada ná lingua
ge-m do Drasil. Note-se que Gonçal
ves Viana não inclui "cz.botagem" em 
seu Vocabulário, a despeito do u.so 
inveterado . 

S. S. 10-9-46. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 !62 

Ao artigo 155~ 
Acrescen t!:.r : "salvo caso de neces

sidade pública". 

Justificação 

Con~e-qüênda da aprovação da 
emend.9. n .0 3 .322. 

S.als. das Sessões, 12 de setembro de 
19-tt\ . - .D~niel Faraco. 

·N .0 163 

De ac:ôrdo com a intellgêncl.s. da 
Subcomissão de Ordem Eoonômica e 
Soclal, os direitos outorgados pelo e.r
t1go 156 se estendem a todos os em
pregados, de autarquias, de orGan1Zll
ções para-estatais, e mesmo os em
pregados do Município, Est.ado e União, 
isto é, carroceiros, lllilpadores de ruas. 
e outros que njp são funcionários. 

Entretanto, tira que naja clarezs., 
Importa que seja redigido nestes ou 
outros têrmcs eqUivalentes: 

"A legtglaçio do trabalho obe
deceré. aos seguintes preceitos. 
além de outros que visem a me
lbona da concUção dos trabalba~ 
dores, qualquer qu~ seja o empre
gador''. 

Asstm fica esclarecldQ que os tra.
balhadores. em qualque1 serviço dB 

administração públtca, terão direito a 
tõdas as vantagens, com os demais 
trabalhadores, como férias, 1n.sc'!'içio 
em institutos, indenização em dt..missão 
sem Justa causa, . estabilldade depois 
de dez anos, etc. 

Saia. das Sessões: 5 de setembro de 
194{). - Guaracy ·Silveira. - FláviO 
Guimarães . - Milton CampOs. -
Silvestre Pérlcles. - M aga.Ill.des Ba
rata. - Attilto Vtva.qua. - Hermes 
Ltma. - Raul Pilúz. - Graccho · 
Cardoso. - Agamemnon 'Maoalhães. 
-- Acurcio Torres. - Arruda Camara.. 
- Milton Caires de Brito. - Ivo 
cZ'Aquino. - Deodoro de Mendonra. 
- · Baeta Neve::. -Café Filho . - Iio
nório Monteiro. -Soares Filho. 

N . ., 164 

Art. 15'7 inciso I - Onde se lê: 
"um mesmo trabalho" 

Redija-se: 
"o mesmr. trabalho" 
Sala. das Sessões, 10 de setembro de 

1~. - Aliomttr Baleeiro. 

N.<~ 165 

Ao artigo 157-V. 
Acrescentar: "e as exceções admi

tidas pelo juiz oompetente". 
Jwsti/icação 

Restauração do v~cido (Dúirlo d4 
Assembléia n. 0 143, páls'. 4 . 52'1 > • 

Sala. das Sessões, 12 ae setembro de 
1946 . - Daniel Faraco. 

N .0 166 

Art. 157, VI - Diga-se: "Repouso 
remunerado, semanal, de preferência 
aos domingos, e, nos Umltes das exi
gências técnicas das emprêsa.s, nos 
feriados civis e rellgtosos, de acOrdo 
com a tradição local." 

Justificação 
E' necessário 11que bem claro que o 

repouso tanto aos domingos como aos 
feriados nacionais e dias santos de 
guarda é semp~ remunerado. E' o 
que to1 votado. 

Sala das Sessões, em 10 cte setembro 
de 1946. - Arruda Camara. - Baeta 
Neves. - Guaracy Stlveira.. - Dano 
Cardoso. - Hamilton Nogudra. -
Wal/Tedo Gurgel. - José Varella. -
Vttonno Fretre. - Gol lredo TeUU. 
- T~eira de Vasccmcelol. - Me
ddros Neto. -José Alkmim. - Ho
n.Ono Mcm.tdro. - Gurgel elo Ama-
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ral. - Sego.d43 Viana. - Ant.ónío 
Silva. - Agamemnon Magalhães. 
João c:t'Abreu. - Fer':"eira Lima. -
Thomll.S Fontes. - Dan.:t41J Juntor. -
Mote. Neto. - Costa Porto. Jonas 
Correta. 

N',O 167 

Ao art. 157, Vll: 

• 

Substitua-se a expressão "com re
muneração" pela palavra "remunera
das ... 

Justificação 

.Redação mais concisa e eu!Oniea. . 
Sala da5 Sessões, em 11 de setem

bro de 1946. -· Sam:u.el DtuJ.rte. 
Ao art. 159: 
Diz o n:rt. 133 da Constituição de 

19S7. 
"Art. 138. - A assoclaçê.o pro

fissional ou sindical é livre. Sã
mente, porém, o sindicato reguJ.ar
m~nte reconhecido pelo Sit.a.do tem 
o 1J.reito de representação legal Jos 
que participarem da categoria de 
produção para -.}Ue fol const1tu1do 
e de de!ender-lbes os direitos pe
rante o Estado e as outras associa
ções profissionais, estipular contra
tos coletivos de trabalho, obrigató
rios para todos os seus a.~.:lados; 
impor-lhes colltl1buições e exercer, 
em relação a êles, funções deleg~
d.as de poder públlco". 

Lldo somente c. primeiro per1odo1 "a 
associação profissional ou sindical é 
livre", poder-se~á entender que, com 
o mesmo, visou-se assegurat a "liber· 
dade da ~ssoclação profissional e do 
sindicato", ou. em outra·s palavr3ll, que 
se instituiu, el7l virtude do texto JOns
titucional, a "pl-ena autonomia" das 
soci-edades profissionais, nestas in
cluídas a mais caract.eri.crttca de tô
das, o sindicato. 

Entretanto, ao tomar-se conhec~men
to do período seguinte, forçoso é con
cluir ser outro, muito outro, o sentido 
da fnuse que integra o citado primeiro 
perlooo. Vejamos. "A associação pro
fissional ou síndi·cal é livre. Sàmente, 
porém, o slndica t() rc:gularmente re
conhecido pelo EstRdo tem o direito de 
representação lega.l dos que pa·rtici
parem da categoria. de profissão para 
que !oi constitwdo e de defender
lhes ... " etc. 

Verifica-se, então, que a palavra "as
sociação .. , constante do texto. não es
tá empregacln: n~ sentido de "socieda
de". 4'grêmi-o", mas. sim, no de 4' ato 

de ass<Jciar-se''. '' açAo de ~uciar~se". 
Quando Ee diz "a. associação sindical" 
é livre. declara-se, na verdE.de, que é 
livre SI "sind1cali.Zação'', isto é, a ação 
de tornar-se alguém slndica.llzado, de 
entrar alguém pa.ra. wn sindicato. 

Se não examin-emos o menciona
do art, 138. "A Associação t,Jto!isslo
nal ou sindical é livre. Somente, po
l'ém, o sindicato reoonhecido pelo Es
tado tem o direito de representação le· 
gal dos que participarem da categoria. 
pa.ra. que !ol constituido e de de!enàer
lbes o di:rclto perante o Estado ... ,. 
:~m outras palavras·: Os profissionais 
podE:m associar-se ou s1ndlca-11zar-se, 
.são livres de tazê-lo. Nenhum pro!is
slonal é obrigado a pertencer a asso
ciação ou a sindicato correspooden oo à 
categoria a que pertence. ~ ass~gu
rada. & liberdade de participar, ou não, 
de associação pro!i~ional ou de síndi
ca to profi.sslonal. 

Mas sendo ga.rantlda essa liberdade 
de associar-se ou si.!ldtca.Uzal'-se, só o 
sindtca·to rcconhecidú pelo Estado tem 
o direito de representar, de falar em 
nome da respectiva· categoria. 

NG.o f(J..)se essa. a interpretação . ca
bivel e justa; houvesse sido empr~ga
da. no sentido de ··sociedade" o têr
mo ··associa.çã.o", fa-ltaria conexão en
tre o:i d-ats periodos e nã.o se justi!l
caria o caráter r~~~ritivo da segunda 
parte do artigo 138. · 

Que sentido teria o dizel'-se: a ~ 
cia<;ão profissional, o sindic~.to é autô
nomo. mas só o sindicato reconheci
do pelú Estado tem o direi to de re
presentação àa ca tegorla respectiva, 
etc.? Em que consisttria, ent~o. tal 
!!Utonomia? Assim, não pode haver 
àüvida de que as expressões "a.ssocia
ção profissional ou sindical" signi!i
cam " a ação de associar-se ou slndica
liza.r-se, ou, mais precisamente a sin
àicalização. 

No projeto de rer.ação tlna-1 da. Cons
tit.uiçio, en<:ontra-se cl1spooitivo mui
to Sf.'m:::lhante ao do artig-o 138 ela car
ta de l!J37. :11: o art. 159, assim vasa.do: 

.. ~ livre a a.ssoc!~o pr oflssjonal 
ou sindical, sendo-lhe regula-da por 
1-~i a. f<Jrma. de constituição, a re
presentação legs.l nos contrat.os 
coletivos de trs.ba.lho e o exerc!cio 
ce runçõ~5 delegadas pelo poder 
público". 

G1·ande ó a coincidência entre os 
dois textos . Pife rem apenas em dois 
pontos. No artigo 159 do projeto, não 
cousta o direito que o &~rt1go 138 de 
19i'7 dá ao sinc.l!~..ato, de fixar a con-
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t.ribu.içáo dos parUcipantes da respecti
va ~ategorJa. E deixa-se para a lt1 or
dinárla, o.s prerrogMi v as do slndiea
to prevista no referido artigo 138. 
Ent.ret:.anto, enquanto uns estão con
vencidos de que o artigo 159 garantiu 
a liberdade do sindicato, a autono
mia do slndlcato, outros entendem que 
as.sbn não acontece, que está. assegu
rada, apenRs, a liberdade de sindicali
zação, isto é, o direito de alguém sin
dicalizar-se ou não. Em outras pa:la
vra.s: o dispositivo visaria evitar que, 
de !uturo. lei ordinãr!a pudesse impor, 
a todos oa; trabalhadores, a obrigação 
de pertencer a associação profissional, 
a sindicato prottsslonal. 

Existe, portanto, uma dúvida que 
precisa ser removida. E esta necessi
dade t.orna-se de maior vulto quando é 
sabido que tanto a autonomia sind1c&.l 
quantl.> a liberdade de sindica-lização 
são objetos de programas cte partidos 
polJtlcos. É provável até que o tex
to do artigo 159 tenha tido voto dos 
partidários da autonomia, por julga
rem que a essa dizia respeito a- maté
ria .. E que, também, os defensores da 
livre sindicalização o tenham aprova
d.:>, certos cte que e.sttwa atendida &ua 
relvlnwcação. 

A fim de afastar tal dúvida, apre
sentamos as seguintes emendas, para 
serem c>:<ar.dnad~s alternativamente. 

Ao art. 159. 

Redija-se: 

N.0 168 

Art 159 -- S!io livres o sindicato 
e a a.ssociaçfí.o profissional aos quais, 
cntret;~nto, ning·uém poderá ser obrl
g&.do a !)ertence r . A l-ei regulará., em 
!"elaçã.o a associação profissional e ao 
sindicato, a forma de constituição, a 
representa<;ão legal nos contratos co
!ctivos de trabalho e o exercício de 
funçâês d-tlegadas pelo poder públl· 
co. 

Sala uus Sessões, 12 de setembro de 
1946. ·- Café Ftlho. 

N.0 lü9 

Ao Mt. 150: 

Substitua-se pelo seguinte: 

Art. 159 -· Ninguém será obriga
do a pertencer a associação profisstona,.l 
ou e. sindicato, em rela.ção aos quais 
será. regulada. <o mais como está). 

Sala cias Sessões, 12 de setembro de 
1946. - Café Ftlho. 

N.0 170 

Ao art. 159. 
Redija-se: Art. 159. São livres o 

sindicato e a associação prot1ss1ons.l, 
sendo-lhes regulada <o mais como es-
tâ) . . 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 
HJ<C6. - Café Fill,o. 

N.0 171 

Ao Art. 162: 
Suos~tuam-se as pal!lvra.s 4'á.s exi

gências e concliç.óes d-eterminadaS pelo 
interf.sse nac!<:>nal " , pelas seguintes: 
"á.s exigências do interêsse nacional''. 

Justificação. Conden.sa-~ a parte 
final do preceito em expres~ mais 
concisa, pois as "condições estão con
tidas nas exigências" . 

S. S . , em 11 de setembro de 1M6. 
- Sarn.u.el Duarte. 

N.O 172 

Art. 163, desdobre-se assim : 
O casamento é de vinculo indissolú

v~l. A família terá direito à proteção 
especia-l do Est!l.d-o. 

Ju.stijicaçáo 

Não há alteração no vt>ncido. A 
separaçãú dos dois princípios, o da 
ind1ssolubilidade do vinculo matrimo
nial e o de que a família tem direlto 
à proteção do Estado lht's proporcJo
na mais fôrça e dareza de <.>xpressa.o . 

Sala das Se~sões, em 10 d·e setem
bro de 1946. - Arruda Câmc.ra. 

N.0 173 

Ao Art. 164: 
Em lu~a r de: à m.aternidtule e a 

infàncict; diga-se: à m.aterntdade, 
intáncia e à adolescência. 

Jusl/jicaqfw 

A emenda. em a preço reproduz com 
exn.t.1ci.3.o a mn.térío. qu-e (oi votadn 
pelo Plenário, quando ap:·ovou a pd
meir~ parte dll emenda 133. ao Art!· 
0 .:> 163 rto projeto revisto, cujo desta
qu~ foi po!' mim requerido. Essa 
P.menda. ni.o era cie caráter ~ubstltuti
V·o. No discur~o que proferi, ao enca
minhar a votação do dest::~.quc. dts.:c 
o seguinte. conform~ se lê no Diário 
da. Assembl~ia de 2 Cio ccrrenlie à.s pá.
gJuas 4. fi80: 

"Por que motivo não cerCAr tam
bém das garantias constitucionais 
o plano, eminentemente naeiona.l, 
carr.o disse, de protef;~o à rnater
n!dade-, à infância ~ :\ adosle~n
c:ia, etc". 
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E j'GUCO ãdiante: 

·· . . . o que peço é que seja ap!<>
\'!J.da a emc:nd.a para ser inclulda 
no cexto do artigo 163 do Projeto 
rt:vjsto C()ffi t:. redação que poste
riormente lh.e fOt· dada". 

Falandú r~la Comissão da C-onsti
tuição, o 1lustre constituinte Senhor 
Paulo Sarasate, assim se expressou: 

"Nestas condições, a Comissão 
c()ncorda com a primeira pgrte, 
que declara o seglJ,.inte : 

.. É obrigatório. em todo o ter
rllórlo nacional, o amparo à ma
ternlda de e à infância" . 

- para que a Comissão de Redação, 
em a ti~ncia ao art. 163, dê ao Msun
to a redação mais conveniente. 

O art . lô3, reza: 
.. A l.ei assegurará assistência à 

maternidade, à. infância e a ado
lescênda. e amparará. a6 famílias 
de prole numerosa". 

Da combinação dos dois textos, te
remos !i~Lmente o m.elhor disposit1-
vo". 

Como -vimos, o voto da ~~embléla 
naca de essencial suprimiu do texto 
do Artigo IS3 do p~<>jeto revistei . 

Modificou-lhe. sim, a reda~Ao, 
qua·ndo pr-eferiu a fórmula imperati
va e explicita cia emenda que apro
vou. 

Consegu.lntemente, !1. palavra adoles
céncia deve ser mantida nc artigo l.ti4 
da Constituição. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 
1946. - Leiío Sampaio . 

N.0 1'74 

Ao artigo 164; 

Redigir assilu a !rnse inidal: 

"É obriS'&tórin. ean todo o terri:ó
rto nacional. a a~slsténcia à rnaternl
dad~, à in.tâ.ncta e à adolescêm-ta • · . 

Justi/U:aç4o 

Restauraçã,o do vencido (artigo 163 
do Projeto RevL<:.to). 

Sale das Sessões, 12 de set.embro de 
1946. - Daniel Faraco. 

N.0 175 
Ao art. 182, § s.o 
Bubstltua~se pelo seguinte: 

•EnqU&Dto perceber remuoeração de 
cargo permanente ou temporé.tto, nAo 

terá direito o militar aos proventos 
do seu pOsto. quer esteja. em atiVida
de, na reserva ou reformado". 

Justificação 

Deve ser modificada a redação do 
dispositivo, que contém a repetlçfi.o, 5 
vezes, da disjuntiva "ou". Não diremos 

·que seja a melhor a da emenda; pare
ce-nos todavia prefcrivel à do texto, 
pela concisão. A mesma idéia. vai re
produzida em têrmos mais breves. 
Onde se di~. "subsídio ou os venci
mentos" se tahl, na emenda, em ''re
muneração", têrtru} genérico que 
abrange todo estJpêruHo pago a quem 
trabalha, a serviço do Estado ou dOEi 
partlcuJ.a.res . Desnecessário é acres
centar à palavra "temporário", como 
ta:z. o texto, a. lr, u...,ã.o "que ex~rcet,., 
sa:bido que nillg'l.lém percebe salário 
de cergo Que não exerc.:er. 

Sala das sessões, em 11 de setem
bro de 19-16 . - Samvel Duarte. 

N.0 176 

Art. 183. 

Pará.gra!o único . Acrescente-se de
pois da paLwra ·•pessoa·l" o seguinte: 
"bem C()IIlO em carátc'l' pe-rmanente o 
das J'IOlicias militares federais" . 

Just i/tcnçáo 

A emen-dA visa apenas a corrigir a. 
lactma da redação do texto. que foi 
votado pelo plenó.rlo, de acOrdo cem 
o parecer da Comis~ão. no sentido de 
não se retirar das policiais fedenJs t.U
reito adquirido desde a Constituição 
de 1934 (art. 167 J. COt'l.'30ildando. aliás, 
uma situação de fato e o.ntiga. Foi na. 
verdade essa. equlparaçáo permanente, 
no atinente às van·ts.gens, que lhes as
segurou a r~ei n.0 429. do mon~pio 
miUtar, d.e vez que as pottclas mili
tares federais . camo é obvio, estão 
permanentemente a serviço da União. 

Que o texto e a emenda Brochado 
Rocba foram votado..c; com essa res
salva, a se fazer na redação final, é 
patente do Diário da Assemblaa de 
2-9-1946, p&gs . •L602 a 4.604. 

Sala das ~ões, em lO de settmlbro 
de 1946. - Arruda C amara - Silves
tre Péncles. 

N.0 177 

1w art. 188: 
Ao lll'Vés de "median~ concurso 

pr-ec~o inspeçf,o de aat1de", diga
se: ~<med1ante concuno e pl'Mia ln6~ 
peçio de sa !Ide" . 
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Justijicativtl 

CQmo está no texto, o ca-ndidato 
deve prestar prim-eiro o concurso. e 
~p<)1s fazer o exame de saüde. Isso é 
contra. as práticas admin1s~rat1vas, e 
não er,tá no J)en:samento da Assem
bléia. 

Sa.la das Sessões, 10-9-46 . - Mario 
Masagáo. 

N .0 178 

Ao art. 18'7: 
Redija-se assim o art . 187: 

"Sr:..o vitalícios, além dos juízt:s e 
pr~~ores catedráticos, os titular-es 
de oficios da Justiça". 

Justt/1caçâo 

O art. 181 não assegura vitalicieda
de aos juizes e protessõres cattdrá.
t!.cos, de que cuidam. nos lugares pró
prios, respectivament.c, os artigos 95, 
Inciso I, e 168, in.ctso VI. O preceito 
é novo somente quanto a<>S titulares 
de o!ici()B da Justiça. 

Sala. dss Sessões 12 ~e setembro de 
lSKe . - EZcrv Rocha. 

N.0 179 

Ao art. 18'1 

8upr1mir o .pt~-r&gra!o únfco. 

Justi/fc~o. 

2 desnecMSã...;o. O preceito const~ 
JA. do art. 168, n. o VI. 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 19-H. - Daniel Faraco. 

N .0 tôO 

h> parágrafo únlco do art. 187. 

Suprima-se o parágrafo 'Ontco do 
art. 18'1. 

Jtut1f(c~. 

A matéria de que tr~ta o parigra
fo únioo do art. 18'1 - o proVimento 
du cáteclras no ensino secundAria 
e no superior, medtante eooourao de 
tltlllos e de provaa - Já se acha 
~. em têrmos preeuos e no lu
IW próprlo, no inetao V1 do a.rt. 168, 
no capitulo da Edue~ e da Cul
tura. Muito para notar 6 que, cU
verumente dbte A1't. 168, o art. 1Wl 
n1o dlstlngue, na exig~ncta de con
ouno, o enatno secun<lárfo oficial, do 
um. 

8ala daa Sesa6ea. 12 de setembro 
ele 1H8. - Blar BochG. 

N.0 181 

Ao pat·ágrafo únko do art . 181: 
Em vez de "As garantias estsbe

lecidas neste artigo .. . " , diga-se: uo 
disposto neste artigo". 

J Utlti/tcattva 

Não .se trata de garantias, mas de 
uma. disposição que assegura esta-bi
lidade . 

A establllda.àe é diretto, e nio ga
rantia . A garantia seria, por exem
plo. o mandado de segurança, para 
proteger a E>..stab1lidade . 

Sala das Sess~. 10 de setembro 
de 1916 . - Marto Masa.gao. 

N.0 182 
Ao art . 189. n . 0 II 
RedJja-.se assim: 
.. n - quando está.ve!s. no easo do 

número a.nterlor. no de se extl.ngutr 
o cargo, ou no de de Eerern demitidos 
mediante processo administrativo em 
que se lhes tenha assegurado ampla 
defesa. " 

Justt/fca.tiva 

·"- redaçl.o proposta apena.s s!mpll
!ic& o enur.clado, e corrige o êrro de 
se dizer que ao funcionário se fa
cultará "a mais BlJ\pla" deresa. A 
defesa será a1npla, mas nAo G m4U 
a.mplel de tOàcs. 

Sala das Sessões, 10 de setembro 
de 19ola. - Ma'"'!o Masag(k) . 

N.0 183 

Ao art . 191, § 2. 0 

ReQlja"se o.JJslm: 

"§ 2. o - Os venct.aiento.s àa apo· 
sentadorla .3erão tntegraJs se o fun
cionário contar 30 anos de serviço: 
e proporclonais, se contar tempo me
nor." 

Jtati/tcatlf'a 

Compare-se o texto publlcado, 
com· o que ora se propõe. 

Sala das Sessões, 10 de setembro 
ele 1946. - Mario Masagão. 

N.0 184 

Ao art. 192 
RediJa-se assim: 
• Art. 192 - Para efeltoa de cUspo .. 

:nlbllldade e e:posentadorl&. compu
tar-se-f. integralmente o tempo de 
aervlc;o federal, estadua.l ou mUDlclpal 
que o funmon.Ano haja preatado. ~· 
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JU8U/fcativa 

A contagem do tempo nAo se !az 
.. para ttns" de dlsponibllldMie, ou de 
aposentadoria., mas para certos efei
tos delas, entre os qua18 o da. fixação 
de proven·tos. 

O resto da redação proposta tende 
a. dar maior clareza ao pensamento 
que inspirou o texto . 

Sala das Sessões, 11 de setembro 
de 1946. - Mario Ma3agáo . 

N.0 185 

Ao Art. 193: 
ltedJJa-se ass!Da: 
"Art. 193. Os proventos ds. inativi

dade serão revistos sempre que, por 
motivo de alteração do poder aquisi
tivo da moeda. se modificarem os 
venc1mentos dos funcionállos em ati
vidade,. 

Jrutf/icatffJa 

o texto publicado. é de técnica mui
to defeituosa.. Basta. dizer que falA 
ezn "pensão" de inativos. quando a. 
pensão é paga depois do falec!mento 
dos funcionários, aos seus herdeiros. 

Sala das Sessões. 10 de tietembro de 
1946. - Máno Maso.gão. 

N.0 1&6 

Ao art. 193: 
Substitua.-se pelo ~.;eguinte: 
'"Os tna.tivos do serviço 'Público te

l'ão seus proventos reaJusta~os sempre 
que a oscilação do Podei" aquisitivo 
determinar novo padrão de vencimen
tos para os servidores em exercício". 

JU3tl/icoç6.o 

Julga~&~ supérflua a eXPressão 11 ela. 
moeda." em seguida a "pocler aquisi
tivo". Sendo a moeda o denominador 
comum dos valores, é o meio normal 
de aqul&çA.o das utilidades: é a me
dic:la geral ela. capc.cldade econômica 
de cada um. segundo noçê.o corrente. 
Preferfvel ainda nos parece o uso da 
pa.lavra "cleterminar'' -em lugar do 
têrmo "forçar". por ser aquela. no 
caso. mais própria. 

Sala. ds.s Sessões. em 11 de setem
bro de 1946. - Samuel Du.arte. 

N.0 187 

Corrija-se o artigo 193, da seguinte 
forma: 

Onde está recUgtcio - "t6Ttlo as &U<U 
pen.aóu rea1ust4dc&s'' -. redija.-se -
"ter4o o seu provento reajwtado". 

J~'ttficação 

O têrmo - pens6es - não é ()!1-
cialrnente aplica.do aos inativos do 
serviço público. tanto c1v11 como mi
litar, s1m o de - provento - para os 
seus estipênd.tos. ciJsttntamente d.o ele 
- vencimento -. prOprio dos que ~ 
tão no serv1ço Pli·blico ativo. 

Isto se verifica até no Decreto-lei 
n.o 8. 512. de 31 de dezembro de 1945, 
em que no reajustamento geral do 
vencimento do funcionalismo públlco 
civil e militar. re!erentemente a.oe 
inativos. encontra-se o térmo -- pro
vento -. para êstes. e o de - pen
sões -. apenas para as pensionistas. 

Aliás. o têrmo -provento - é apli
cado aos inativos por motivo da. inal
terável fixação do seu oa.ga.mento. o 
que se não dá com o do - vern.:imen-' 
to - do !uncions.llsmo público ciVil 
e millta.r na atividade. por sule1to 
êste a descontos por licença, faltas de 
comparecimento ao serviço, tmniçõe:J 
direiollnares. etc. 

Sala elas Sessões. 12 de aetembro de 
1946. - Euclkles F1tlue1re4o. 

N.0 188 

Ao art. 194: 

Ao lnvés de "que os ~eus !unci<>ni
rlos, como tais. causem a terceiros". 
diga-se: "que os seu.s !unc1anár!oap 
nessa qualidade. causem a terceiros••. 

Jwtf/icati'Oa 

A expressão "!U!lcfonál·tos que, nes
sa qualidade" é a de Rui. e tem .sido 
invariavelmente usada nas leis sôbre 
responsa])illdade civil do Estado. tn .. 
clusive o art. 15. Parte Geral. cio Có
digo Clv1l. 

As palavras "como tais" repre.sen· 
tam uma inovação mtellz. 

Sala das Sesa~. 10 de setembro de 
1946. - M árlo M asag4o. 

N.0 189 

Ao art. 195, pa.rá.grafo único: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"E' livre aos Estados e Municípios 

o uso de símbolos próprios" . 
Justificação 

O texto adota. linguagem que não 
parece atender com precisão à reali
dade do preceito. Não se trata :!~ 
posse, mas de uso. de exlblc;áo, de ')$
tentação oficial dos símbolos. As leis 
ganham em vigor pela. energia e r.'\a
reza. de s~w d1sposlt1vo3. Do pOnto. 
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de vbta. do e:;tllo, fllnda s~ nos afi
gura preferível &. linguagem cta emen
da . "Poder possuir" é rr:dund.anc..lzt. 
01, frase l}ue implica nos pcopr1os 
térmos. 

Sald. dar. Ses::ôes, 11 de !-.f: tcmbro tle 
1S46. - Samucl D!lurte. 

N .0 ISO 

Ao a.rt. 198: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"N::~. defesa. do Norde:-;te contm t)~ 

efeitos da sêca, a União despenct .rá, 
anualmente, quantia nunca f~i'eri ,)r a 
trê.:; po:::- cerJ t::> de sua rend:! tr1 bu ril'!.i, 
ap1icando-a em obras e servl.;ús <le 
a.~~bténcía t:conõmica e social. ' ' 

JustijiCOÇ(tO 

APa!·ece no texto a ~x:pret;são ude
tH>mJnad!l. t-;i:•;n do Nvrde~tr.'', que não 
nos parece teliz. A rectnção proposta 
parece-nos preferível pela concisão, 
alem de obviar ao inc .:: nveniente de 
c::..cúfatons que resultax·iam da junção 
da palavra •• sêca ' ' com a. palavra 
·•Nordt:ste". Se o pensamento é res
tringir àquela reglão o beneficio . pre
visto no prccP.lto. e~tá atendido . 

Sala das Sessões, 11 de s~tembrú de 
1946. - samuel Duarte. 

N.0 191 

Propomos que a red8ção do pnr:igra
fo ún5co do artigo 199 das "Dispos~
çóes Gel'ais" seja assim redigida.: 

·'Parágrafo único. Os EHtados e Ter
ritórios compreendidos naquela regí~o. 
bem como o::; seus respectivos munici
ptO$, aplicarão pa.ra o mesmo ran. 
anualmente, três l)<)r c~nto das suas 
rendas tributárias". Os recursos de 
quE: trata. este parágrafo serão apli
cados pelo Govêrno Federal . 

Sala das Sessões da Assembléia. 
Nacional Consti.tulnte, 9 de setembro 
de 1946. - JCJâo Botelho. - Maga
lhães Barata. - Nelson Part1ós. -
Alvaro Adolfo. - Dttarte diOliveirtJ . 
- Rocha .Ribas. - l.ameira Bltten
court. - Am.aral Pei:xoto. - Alvaro 
Maja, - Valdemar Pedrosa. - Leo
poUlo Pe-res. - Paulo Fernc11u1es. -
Brtgido Tino<:o. - .4.lufsio de Carva
lho. - Clodcmir Cardoso. - Odilon 
Soc.res. - Crepory Franco. 

N.('O 192 

Ao arUgo 205: 
Redigir assim: 
Art . 205 - E' instituid,l o Conselho 

Nacional de EcollOmia, cuja organiza.- . 
çáo será. rcguln.do. em lei. 

~ 1.0 Os seus membros serã<;> no
meadoS pelo Presidente da Rcpublica, 
com prévia aprovação do Senado Fe
deral, dentre cldad:los de nütório. rom
pt-tência em a.s.su!1tos econômkoc;. 

§ 2.0 Incumbe ;w Cons~lh0 (',studa•· 
a vlda econõm!ca do p:us, S\<.ser1ncto 
as medidas n~~essâ.rhs a mant~ls. 
em ordem e promcver-lh·.~ o progrc>s
so. 

J U!t ificc.ção 

A redação final: 
a) omltiu o nrcceito d:1 ·lptoVa·f<i.> 

pelo sena;.b F'ed.eral ( DtárÜl ~l-J. A >J:sem.
bléia n.0 149, pág . 4 . 699-700) : 

b> Incluiu, no 9 1.0 , a locuç3o "ser
virão por quatro anos e poderão ser 
recondllZidos " que fot retirn.::l::t qua:a1Clo 
da votação; <idem) 

c) incluiu, no § 2.0 , o co~teltd'l do 
artigc} 2.0 da emenl~a n.0 1. ()18, .:> qu~l 
foi igUalmente n~tirado (idem 1 • 

Ss.la das · Se~s:S€s, 12 de s~·temhro 
de 1946. - Da.niP! Faraco. 

N .0 193 

Ao art. 207: 

Substitua-se pelo seguinte: 
"A lel que d~cret.•u o estado de sí

tio no caso de guena. ex~rna O\\ 
no' de comoção 1ntéstina grave com 
o caráter de guerra civil, .fíxará.: 

I - as nor:rruul a que ... det,.·erá obe
decer sua execução; 

n - as ga.rantlas constitucionais 
que continuarão em vigor; 

lll - os ca.soo em que os .;r:r .. lcs 
contra a. segurança. da. Na-ção ou de 
suas instituições politicas · e sodai::J 
devam ficar su~it06 à jurisdição & 
legtsla.ção militares, que.ndo cometi
dos por civts, compreeN:iidos, !orB. 
das zonas de operações, somente- os 
crimes que cotn estaS se relaciona
rem ou influírem no seu curso". 

Ju.stifico.ção 

o enuncia~lo do pre.ceito num lon
go e fatigante período hostiliza a re
gra, da boa. disposição 1 écnlta. dos 
textos legi.slat.ivos. Por isso nos ocor
reu desdobrar, em itens, as diversa& 
providênciú::> que a lei do sitio ~ve 
estabelecer. Julgamos útJl, &inda, 
modi!!cs.r a parte final do disposiU
vo, usandi>, porém, quase os mesmos 
têrmos a fim de torl'..á.-\o mais cla
ro e cÓn!orme com as noçóe! da sin
taxe. 

Sala das Sess~s. em 11 de ~tem
bro de ls.'..S. - Sa:n1-u.el Duarte. 
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N.0 194 

Ao art. 207: 
Acrescenta.r a palavra "ainda" &.n • 

tes de "militares", e ••quando", na 
parte r1oal. 

. Justificação 
Restauração do vencido (art. 202 

do Projeto Revisto) . 
Sala da.s Sessões. 12 de setembro 

de 1946. - Daniel Faraco . 

N.0 195 

Ao a;t . 210: 
Rêdigir assim a última frase; 
"N<> mesmo caso e no de n .0 Il, 

poderá ser decretado por todo o tem
po em que perdurar a guerra ex
terna ou a comoção ln~.stina grave 
com caráter de guerra civil" . 

JWJti/fcação 

E' evi<lente o engano no texto, 
pois, o n.0 n do art. 206 só men .. 
ciona a ~guerra externa" e o pre
ceito abrange também o caso da "co
moção intestina gra\·e com caráter 
de guerra civil". 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - Daniel Faraco. 

N.0 196 , 

Ao art. 210: 
Redija-se por esta forma o perio

do final do art. 210: 
"Poderâ ser det-....retado, n06 caso& 

de guerra exteT1).8. ou de comoção 
intestina grave com caráter de guer
ra oivil, por ~o o tempo em que 
elas perdurarem". 

JU3ti!lcação 

Impõe~ a supressão das palavru 
'•no c~ do n.o · n ... no perf~:J fi
nal do art. 310. Rsfere-ae êsse pe
rlodo não só ao caso do n. 0 II do 
art. 206 - guerra externa - s~ 
ainda, em parte. a caso com~
dido em o n.0 I - comoçlo intes
tina gra ft com caráter de gue.l'!'& c i
vil .. 

. ' 

Sala das . Se&Wes, 12 de setembro 
de 1~. - ElDfl Bocha. • 

N.0 19'7 
Ao art. 215: 
SubBt.ltua-áe pelo qumte: 
"Exp1ro,do o est&do de sltlo, cesaa

rlo também seus efeitos." 

Jzu;ti/ icaçci.o 
A emenda. ntende à conveniência 

de se evitar o ernprê~o (io pessoal 
"êle" em referenda imp•·óprta. 

Sala. das Sessões, P.rn 11 de setem
bro de 104.C . - Samuel Duarte . 

N.0 198 

Ao art . 215, parágrafo único: 
Substitua-s<: pel(l seguinte: 
"Logo c1uc: c1~sse o estado de s!tio, 

o Pres!den tt da República relatará e 
justifical'é., e:m mensagem ao Congre!
so Nacional, as medidas tomadas na 
sua v1gênci~. '· 

J ustijicação 

O texto começa com as palavr~s "a.s 
medidas a.plica..das" e acaba com t>sta.s 
outras .. provtdênclas a<iotadas· ·. E' 
repetit.ão que a emenda evita. conden
sando c parágrafo eUl fórmula mais 
precisa e abreviada. 

S. S. . em l1 de setembro de 1.966. 
...:.. Samuel Duarte. ·Z!: ~. 

N.0 199 

ACJ :':irt . 2!6· 
Suprima-se a palavra "porém' . 
S. S., em 10 de setembro de 1946. 

- Altjno Arantes. -- Aureliano Lel
re. 

EmencZa.s consideradas pelo Sr. 
Pruidente como de redação e 
encaminhadas à Comi8Jlül da 
Constituição. 

Requeiro destaque para n. vota~o 
da emenda apresentada pelo slgnatá
rl(J ao art. 68, ns. I e n do projeto 
prim\tivo, correspondente ao art. 95, 
ns. I e IX do projeto em votação. A 
emenda é a seg"J!nte: 

Emenda 349. 
"I - lnamov1b1lidade, salvo motivo 

de interêsse público reconhecido pelo 
voto de dois terÇOe dos juf:i.es efetivos 
do tribunal superior competente". 

Sala das Sessões, 15 de setembro 
de 1946. - Vieira de Melo. 

A ComisôAo de Comtttulçio. 
Requeiro o d~.staque do artigo 14'7 

do pr1m1tivi>. projeto "São cid&.dAoe 
·bre.slleiros'', para ser votado, prefe· 
renclalmente; em lug&r do artigo 129 
do proJeto substitutivo, assim recU· 
gido: 

"Slo brasileiros'' . 
Bala da.s Sessões, 23 de ag6sto de 

1946. - Jurandlr Pira- A comtselo 
da. CoDBtltulçio. 
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R(.'QUercmo~ destaque das palavras 
''1mploraudo a bençáo rte Deus" da 
emenda n.O 217 (Aureliano Leite) parJ. 
st:rem inclu!das no preâmbulo entre 
as pale.vras .. democrático'' e "dec:-e
t.amo.<;", ~upr1mindo-se, ern conse
Ctüéncia, expressão "sob a proteção 
de Deus" const(..ntc do projeto. 

Se. la das Sf:ssões , 12 de agOsto de 
1946. -- Daniel Foraco . --A Comlssáv 
a a Con.."t.ituição. 

Requeremos destaque da emenda 
0 .0 2. 192. 

Sala das Sessões, em 13 de agõstQ 
de 1948. --· Lfno Machado. - Lu.fs 
Cláudio. ,_ Letlo Sampaio. - Mário 
Brant. - Samuel Duarte. - Sousa 
Ledo. -- Murzlw~ da Rocha. - Ro
berto Gla.sser. - A Comissão da 
Constituição . 

Ao art. 18, ~ 1.o: 

~queJro destaque do texto do ante
projeto. art . 11~. cujo dispositivo é 
1nsubstitu1vel. 

Sala das Sessõe&, 13 de agõsto de 
lQ46. -- AJaliba Nogueira . - À Co
missão da Constituiçãe,. 

Peço a V. Ex.• que se digne de de· 
termiDar, nn votação do art. 1 do 
projeto const!tut:ional, o destaque das 
pu.la v r as: '' s0l.> o regl.me representa
tivo•·. c.;uja supressão proponho. 

Diz o texto que a repúbllca. e man
tidft . Ora. govêrno republicano é, por 
defirlição, governo l'epresentativo. 
Aquelas palavras aão, pois, redudan
tes e de&necessárias. 

Se. ~nt:-etanto, com e.quem expres
são o projtto pretende vedsr tôda e 
qualquer tentativa de àemocracla d)
reta, neste c~o êle entra em CP!ltra
dição consigo me::.mo. visto como o 
art. 2 consagra o plebiscito. E ainda 
é de con8iderar que, ~e !ór êste o obje
tivo do p1·ojeto, devem aqueld.s Pala.
vras ser ~clufdas, pois é de tóda 3 
convenJência que a constitulQâo não 
vede, notadsmE.nte na vida. poUt!ca lo
cal, u. prática, em certos casos, da de
mocra.c1u <Urt~ta . - Gustavo Capa
n<·ra. - A Comissão da ConBtitu!çto. 

Requeremos destaque, na. forma re
gimental. para a. Emenda n.0 2.199, 
de autol'!a do Sr. Jact de Ftguet.redo, 
referente ao Capitulo 1.0 do Projet.D 
revisto e ))ubllcada à pigtna 10 do 
impresso alUtaivo ao art. t.o e seguin
tes. 

Sala das Sessões, etn 12 de a&ô6to 
de 1946 . - J o.cy de Fiq1ub'tJdo. 

A comissão da Constituição. 
Requeiro destaque po.ra a emenda 

n.0 2.161, n~ sua p11me11-a parte, até 
as palavras "Poder Público". O desta
que tem por !fm compreender "o mu .. 
nicfpfo", na disposição do substitutivo 
§ 3.0 do art. 18. Está Cl1\l'O que SO
tnente por um defeito de redação não 
figura nesse § 3.0 a expressão muni
cipio. 

Sala. das Sessões. em 13 de agOSto 
de 1946. - Toledo P1za. - A Comis
são da. Constituição. 

Ao art . 27: 

Requeremos destaque das p:a.la.vras: 
·- "de pedágic ou') - a fim de serem 
eliminadas, por supérfluas e meonve
nientes, desde que ai estão emprega
das como sinônimo - "o pedágio •• -
daque Ias faxa.s para construção e ma.
nutenção das obras de v1ação . -
C.ProjetQ revisto) . 

. Palácio Tiradentes, em 13 de agõsto 
de W46. -- Aliomar Baleeiro. - A 
Comissão da. ConsUtutçâo . 

Requeremos "destaque' • para a 
emenda n.<~ 3. 556, publicada. no Dú: ~ 
rio da Assembléia n.0 97, de 29 de 
junho último. assim redigida : 

N.O 3 . 55t5 

Onde convier: 

Onde se dlz: "Congresso Nacional''. 
escreva-se: .. Pa-rlamento Nacional". 

Onde se diz: ''Câmara dos Depu .. 
tados e o Senado", escrevB-se "o 
Par1~:~.mento''. 

onde se diz: .. . "deputados e sena
dbres'', P.screva.-se: ... "parlamenta
res". 

Sala das Sessões, 22 de Junho de 
1946. - Afonso de CarvalhO. - Me
deiros Neto. - Lette Neto. - Maga.· 
lh4es Barata. - Altamirando .Re
qutão. - Mancel Duarte. - Ca.J~ 
Filho.- Lino Machado.- Dominoos 
Vellasco. - Costa Porto. -· Mathtas 
Olympto. - José Mcui4. - Ad.roaltfl) 
Costa. - Btttencourt A:a.mbuta. -
Olinto Fomeca. - Raul PUa. - J()Sé 
AugtUto. - Ferreira de Souza. - A 
· ComissAo da Con.st1twçlo. 

R.eqdetro destaque para a emenda 
sob o n.o 1.088. ao artigo 159 § "1.0 do 
Projeto primitivo: emenda que está 
publlcada. no "Dlárlo da Assembléia'' 
de 18 de Junho, pé«. 2. 667. 1~• CC)lU
na., m /intJ. 
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Sala das Sessões, 16 de agôsto de 
1946. - Altino Arantes. - A Comis
são de Constituição. 

Do § 1.0 • 

Requeiro destaque V do artigo 11 
da redação substitutiva do Ato das 
Disposições Constitucionais Transi
tórias, para lhe serem acrescentadas 
as seguintes palavras "no resultado 
final serão desprezadas as frações in
feriores a 1/2 e substituídas por 1 as 
superiores". 

Sala das Sessões, em 7 de setem · 
bro de 1946. - Antonio Majra. -
À Comiss?.o de Constituição. 

Requeiro destaque no artigo 28 das 
''Disposições Transitórias" das pa
la nas: "acumulavam funções de:'' 
para ter a redação: "acumulavam 
funções sendo uma de:" 

Sala das Sessões, .S de setembro rie 
194-t; . 

Justificativa 

A Constituição de 19.34 permitia o 
exerdcio .cumulativo de cargos técni
cos e administrativos desde que hou
vesse cornpatibiliàade de horário. A 
Constituição' de 1937 o proibia. Mas 
encontravam-se nesse axercício fun
cionários vitalícios por concurso, cujos 
direltos n~,o podiam ser postergados 
pela nova lei. 

O decreto n.0 24, de 1 de dezem
bro de 1937, sôbre acumulações, deu 
o prazo até 31 de dezembro daquele 
ano para que todos aqueles que exer
ciam cumulativamente mais de um 
cargo optassem por um dêles, reser
vando-se o Poder Executivo o direito 
de agir livremente, caso não fôsse ex
pressa essa opção. 

N§.o fêz distinção o decreto-lei, não 
respeitou o direito de vitaliciedade dos 
cargos obtidos por concurso e cujo 
~xercicio cumulativo se fundara em 
permissão constitucional. Não é ra~ 
zoáviJ que a futura Constituição ae!-
xe de reconhecer as vantagens de or" 
dem administrativa para o funcioná. 
rio que, à custa de esforços culturais 
venha a tornar-se um técnico espe· 
cializado. 

O máximo que o Decreto-lei n.0 24, 
de 1 de dezembro de 1937, poderia de
terminar seria a aposentadoria ou a 
disponibilidade nos cargos não opta
dos, mas nunca a demissão dos mes
mos de seus ocupante.c:; vitalícios, téc
nicos ou não. 

Ora assim sendo, um funcionário 
administrativo, com mais de 10 anos 

de serviço, com concurso et~pecializado 
em outro setor, deve ter direito, tam
bém aos beneficios da disponibilidade 
no primitivo cargo. 

Destarte o presente destaque é pa~ 
ra ter efeito na Comissão de Redação 
pois que as alterações propostas nii.o 
modificart1 o respectivo artigo ape~ 
nas o tornam mais caro. -José Au~ 
gusto. - A- COJ?issão da Constituição. 

Requeiro destaque do seguinte pe
·ríodo "os que, até dezoito meses antes 
da eleição, houverem exercido, mesmo 
interinamente, a função de Presidente 
da República" para que constitua 
uma letra à parte, como desdobra~ 
mento. 

Não se entende a expressão do prOi
jeto que manda ser inelegível, no res~ 
pectivo Estado, o Presidente da Re~ 
pública. 

Sala das Sessões, em 7 de setembro 
de 1946. - Brochado da Rocha. -
A Comtssão da Constituição. 

Tendo V. Ex.. a resolvido, na ques
tão de ordem levantada pelo Depu· 
tado Euclides de Figueiredo, que a 
matéria do art. 193 da Constituição 
votada pertenceria ao .Capítulo das 
Disposições Gerais, venho requerer 
a V. Ex. a a necessária transposição 
do dispositivo para o Título IX. 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - htrandir Pires. - A Co
missão da Constituição. 

Em aditamento à solução dada pelo 
Exmo. Sr. Presidente desta Assem
lJléia à questão de ordem que ontem 
suscitei, considerando aceita a emen
da de minha autoria n.0 3. 595, em vis~ 
ta de estar ela dentro do mesmo es
pírito da que foi submetida ao pie~ 
nário e por êle aprovada - a de nú·· 
mero 3. 846, - apresentada pelo no· 
bre Deputado Sr. Jurandir Pires, re~ 
queiro seja ela tomada em conside
ração para a redação final do Projeto 
de ConstítuiÇão em discussão, de mo
do a que, em essência, seja aproveita· 
da nas "Disposições Gerais", ou onde 
convier. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro 
de 1946. - Euclides Figueiredo. - A 
Comissão da Constituição. 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 3.687, de 
autoria dos Srs. Euclides Rigueiredo 

e Osório Tuiuti, referente ao Capítulo 
Disposições Transitórias e publicada 
à página 55 do impresso alusivo às 
emendas aditivas. · 
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Sala das Sessões, em 30 de agO.Sto 
de 1948. - Euclidu Ftguetre4o. -A 
CozrJssio da Constituição . 

Titulo Especial 

N.0 3.687 
J.>i3posiçôea Tranlrl.tórtt%8. 

Art. - Serão revistas tôdas as re
formas e aposentadorias de funcioná
riOs civis, magistrados e millta.res 
dadas por incapacidade física desde 
1924, a ·!1m de serem as mesmas rea..
Ju.stadas de acOrdo com a le1 gue regia 
e rege a espécle, não s6 quanto à com
posição de juntas médicas, como tam
bém quanto ao tempo necessário de 
um ano: pelo rnenos, de moléstia con
tinuada. 

f t .o - As revisões de reformas e 
"B.posentadoria.s feitas com base nes+..c 
artigo serão solicitadas mediante re
querimento do interessado, e não da
rão direito à percepção de quaisquer 
vencimentos ou vantagens atrasadas. 

Justiffl:açiio 

1: jurtSprudêncla pae1f1ca a que es~ 
tatue a necessidade de uma. Junta mé
dica para inspeção de func1onár1o 
civil ou mllitar e a comprovação de 
moléstia pelo prazo de um ano. pelo 
menos, decorrido entre a inspeção que 
reconhece a doença e a que reco
nhece a incapacidade. 

Acontece, entretanto, que civis e 
militares !oram julgados incapazes 
por um só médico, quando a lei es

, tabelece que tais exames devem ser 
feitos por "junta médica"', o que 
pressupõe uma l'eunlão de lllédicos. 

Por outro lado, muitos tuncioniu'ios 
civis e millta.res !oram aposentados 
ou reformados sem que decorresse en~ 
tre uma e outra inspeção o prazo ele 
um ano. 

Sala das Sessões. 24 de junho de 
1946. -Euclides Figueiredo.- Osório 
TUI/Uty. 



173.n Sessãó, em 12 de Seterr.bro de 1946 

(Extraordinária) 
Presidéncta . dCJ Senhor Melo Vtana, Presidente. 

As 20.30 coznparecem os SenhorP.s. 

Pa.rtido Socú:z.l Democrático 

Acre: 
castelo Bra..n.-::o. 
Hugo Carneiro. 

Amazon-as: 
. Pereira da Stlvr .. 

Pará.: 
Maga.lhães Ba.rata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
La.m~ira Bittencourt. 
Nelson PanjóS. 
João Botelho. 
Rocha. Ribas. 

Maranhão: 
ClOdomir Ca.rdoso. 
Crepori Franco. 

Piauí: 
Areia Leão. 
~efredo Pacheeo. 

Ceará: 
Frota GentiL 
Almeida Monte. 
Osvaldo StUda.rt. 
Raul Barbosa. 

Rio Gra.nde do Noxte: 
Georgtno A vellno. 
Dioclécto Duarte. 
José Varela .• 
Val1redo Gl1rgel. 
Mota Neto. 

~!ba: 
JaJliClui Carneiro. 
José Jof111. 

Pernambuco: 
Novais FUho. 
Btelvino Lins. 

A.g.a.memnon Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 
Oscar Carneiro. 
Osvalrto Lima. 
Costa Pôrto. 
Ulisses Lins. 
F-erreira Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
Teixeira àe Vasconcelos. 
Silvestre Péricles. 
La.uro Mont~negro. 
Antônio Mafra. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Aloísio de Castro. 
Regi.s Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Vieira dt Melo. 
Altamirando Requiâo. 
Euné.pio de Queiroz. 
Fróis da Mota. 
Aristides Milton . 

Espírito Santo: 
Atillo Vivá.qua . 
Henrique de Novais. 
Ar1 Viana . 
Carlos Lindemberg . 
Eurico Sales. 
Alvaro Castelo . 
Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto . 
Alma.raJ Peixoto. 
Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 
H~tor Collet. 
Bastos Ta va.res. 
.Ac\1rcio Tórres . 
Brfgido Tinoco. 
Miguel Couto. 



M1na.s Gerais: 

Levindo Coelho . 
Melo Viana. 
Benoo1to Valadares . 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Bfas Fortes. 
Duque de Mesquita. 
Israel i>in hei r o. 
João HenriQue. 
Cristiano Machado. 
Welllngton Brandão. 
José Alkm1m. 
Augusto Viegas . 
Gustavo C!ipanema. 
Rodrigues Pereira. 
cel.sQ Machado. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Noveli Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Mart!.ns Filho . 
Costa Neto . 
Sílvio de Campos. 
Jos.é Annando. 
Horácio La!er. 
A tallba. ·~ ogueira . 
Sampa1o Vldal. 
Alves Palm.a. 
Honório Mon tefro. 
Ma<:h.a.do Coelho. 

Goiás: 
Pedro Ludov1co. 
Dário Ca.rdoso. 
Diógenes MagaÍhães. 
João d'Abreu. 
Oaleno Para.nhos. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
Argemiro Fia.lho. 
MartinJ.ano Araújo. 

Paraná.: 
Munhoo d..e Melo. 
'Laluro Lopes . 
João Aguiar. 
Art'tlmis Ata ide. 
Oomi Júnior. 

Santa. Cata.rina.: 
Nereu Ramos. 
Ivo d • Aqutno. 
Adel"bal Stlve. . 
ota.cruo costa. 
Orlando Brasil. 
Rogério Vieil'a. · 
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Rio Grande do Sul: 

Ernesto Domeles. 
Gaston Englert. 
A<lroa.ldo Costa. 
Teodomiro Fonseca . 
Damaso Rocha . 
Daniel Faraco. 
Manuel Dug,rte. 
SOusa Ccs ta. 
Bittencourt Azambuja. 
Pedro Ver~ara. 
Baya.rd Lima. 

Untão Democrática Nacional 
Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Marn~háo: 

Atl't enor Bogéa. 

Pia. ui: 
José Câncido. 
Adelmar Rocha. 

Cea.rá.: 
Plínio Pompeu. 
F'cma.n<Jes Távora. 
Paulo Ss.rasate. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe . 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
J~ Augusto. 

Paraíba: 
Ve1·gniaud Wanderley. 
João Úl'S~O. 
Plinio .L...emoo. 

Pernsu:nbuco: 
Alde Sa.tnpQ.iO. 
Jo!io Clcofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
MArio Gomes. 
Rui Palmeira. 

SergLpe: 

Valter Franco. 
Leandro Msciel. 
H-eriba.ldo Vieira. 

Ba.h.la : 

Al.o1sio de Ca.rtralho. 
Juraci M.a.galhAes. 
Otávio Ma.ngabeira. 

• 



Manuel Novais. 
Ll..Ú6 Viana. 
Clemente Marlani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
João Mendes. 
A}berico Fraga. 
Rui Santos . 

Distrito Federal: 
Harrúlton Nogueira. 
Euclides 'Piguelredo. 
Jurand.ir Pires. 

Ric ae Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romã o Jún!or. 
José Leom!l . 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro . 
José Bonifácio. 
~~a.ga.lhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Lopes Cançado. 
Licurgc Leite. 

São Paulo: 
Romeu Loure~1ção. 
Toledo Piza, 
Aureliano Leite. 

GoiáS: 
Jales Ma.chado. 

Mato Grosso: 
V~asiano Martins. 
João Vilasb.)as. 
Dolor de Andra.de . 
Agr1cola ti e Barros. 

Paraná: 
Erasto Oaertner. 

Santa Catarina: 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da cunha. 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhl3ta Brasileiro 
Amazon~: 

Leopoldo Ne'Ves. 

:Ballia: 
Luis Lago. 

Distrito Federu..l: 
Rui Almeida. 
Benjamin Fa.rah. 
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Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Ben.icto Fo11tenele . 
Ba.eta Neves . 

Minas Gerais : 
Ler1 San-tos . 
Ezequiel Mendes. 

Sã.o Paulo: 
Romeu Flori . 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 
Parr~á: 

Melo Braga . 
Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 

PartidO Comunista do BrtUil 

P-ernambuco: 
Gregório Bezerra.. 
Agostinho Oliveira . 
Alcêdo Coutinho . 

Bahia: 
Carlos Ma!'tghéla. 

Distrito Fede:al: 
Ctu"los Prestes . 
João Amazonas . 
Mauricio Grr..boJs. 
Batista Nt:to. 

Rio de Janeiro: 
OI.audino Silva. 
A1.c1des Stiobença . 

São Palllo: 
José Crtsp!m. 
Osvaldo Pach~o. 
Jorge Amildo. 
Caires de Brito. 

Rio Grande d-o Sul: 
Abfllo Fernandes. 

Pc.rtido Republica1W 

'Maranhâ<>~ 

Lill-o Machado~ 
Sergtpe: 

Dunal Cruz. 
Al:nan<io FOntes. 

Mln11S oerais: 
Bernardes F1lho. 
F~U~ Ba1bi. 

São raulo: 
Altino &-antes. 
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Paranã.: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Social Progressista 

Ceará.: 
Olavo Oliv-eira. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

Rio Gran-de do Norte : 
~Filho. 

Bahia: 
Teódulo Alhuquerqu~ . 

São Paulo: 
Campos Verga.l. 

Partido Democrata Cristão 

Pernam-buco: 

Arru·da Câmara . 
Esquerda Democrática 

Distrito Fooeral: 
Hermes Lima. 
O SR. PRESIDENTE - Achando· 

st' presentes 237 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata ds. seSdão 
anterior. 

O Sr. Hugo Ca~neiro 1.0 Suplente 
lservindo ~omo 2.0 Seeretário) procede 
à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Na torma 
do Regimento Interno, declaro apro
vada. a s.ta, ressalvando qus.lquer retl
f!Ge.ção escrita, que seja apresentada. 

Ps.ssa-se à l-eitura do ~xpedientc. 
O Sr. Carlos M!t>.righéla {2.0 Su

plente de Se<~retário, servindo como 1.0 

Secretário) procede à leitura do se~ 
guinte: 

EXPEDIENTE 
Avtsos: 

Do Sr. Ministro da Agricultura, 
p!estando in!ormaçõe.s solleita.da.s pelo 
r~uerimento n.O 342, de 1946, de au
toria do Sr. DeputadQ Paulo sarasate, 
- Ao requerente. 

Do Sr. General João Carlos Barre· 
to. Presidente do Conselho Nacional do 
Petrólf<l, prestando informações soll
cltadas pelo Deputado Fróls da Mata. 
-· Ao requerente . . 

Carta: 
Do Presieiente da. As&uclaçlo Brasi

leira de Imprensa, nos seguintes ~r
mos: 

EXmo. Sr. Dr. Fernando de Melo 
Viana. 

OD. President-e da Assembléia Na~ 
cional Constituinte. 

A Associação Brasileira de Impren
sa recebeu como n<lva e expressiva 
demonstraçãrJ de aprêço à classe que 
npres.énta a isenção de impostos de 
transmissão e predial para a casa de 
residência dos profissionais da impren
sa . A medida vem comp1etar as !aclli
dndes de crédi~ alcançad&.S pela 
A. B. I. na Caixa Econômica Federal 
e, portanto, tornar mais factível a 
consecução da juste aspiração da casa 
própria para os jo.t'nalistas. 

Há que assJnalar o critério da As
sembléia Constituinte d-efinlndo de 
forma pe1·felta que a isenção alcança 
apenas o imóvel destinado à residên
cia do jornalista e só valerá no caso 
cte não possuir o beneficiário outro 
imóvel de sua propriedade, preservan
do assim íntegra e livre de favores in
devidos a idéia. de facilltar a aqwsição 
d?. casa própria aos prorissionais da 
pena. 

Atenciosas saudações. - Herbert 
Moses, Presidente. - Inteirada. 

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

O S~. 005 ... !' A NETO ( • > - Se-
nhor Presidente, o art . 32 do Regi
mer.to determina o seguint-e; 

"Ten11lnada a "otação dos pro
jeto:s e das emendas, voltarão to
aos à Comissão Constitucional 
para, dentro do prazo de 10 dias, 
elaborar a redação ftnal." 

Como é do conhedmento de V. Ex.(\, 
d. Comissão dispensou êsse prazo, já 
tendo devolvido a V. Ex.a a redação 
final, oue foi puolJcada há 48 horas 
no Dtárlo da A~semllléia . 

O parágrafo único do art. 32 diz o 
seguinte: 

•· Esta redação final será sub
metida à aprovação do plenário 
da Assembléia, 48 noras C1epo1s da 
publicação no Düirio da. Assem
bléia. Durante três sessões, no 
máximo, poderão ser apresen·ta ... 
das, com fundamentação escrita 
ou verbal, emendas de redaçlc." 

Em face do disposto no parágrafo 
único, vau remeter a v. Ex.• reque~ 
rlmepto redigido nos seguintes têr .. 
mos: 

(•) Não foi revtsto pelo orador. 
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JU;Q Ut:RW&N"l'O 

Tendo em vista em o dispC'st.o ~hJ 
art . 32, parágrafo único, do Regimen
to Interno, venho requerer a V. Ex.• 
que se digne de submeter à votação 
ela Casa para que seja aprovada a 
redação final do Projeto de Consti
tuição, salvo as emendas de redaçtlo. 

Sala. das Sessões, 12 de setembro d(' 
1946. - Costa Netto, Rélator Geral. 

Era. o que unha a diztr. (Mutto 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Acha .. se 
sóbrc a mesa requerimento do tlustre 
Relator Geral da Comissão de Oons
tituJção, no sentido de ser submet.lda 
à aprovação da Casa a redação final 
do Projeto da Constituição, salvo 
emendas de redação. 

Os Srs. que o aprovam, na forma 
solicitada, quetram levantar-S(' . <Pau
sa.) 

Está ap:-ovado. 
Passaremos agora a examinar o des

taque relativo ao art. 41 do Ato da::; 
Dlsposlções Transitórias. Pretende-se 
que seja suprLnld0. Subscrevem .. nos 
os Srs. Sampaio Vldal e Jurandir Pi
res, nos seguintes tênnos: 

Requeiro destaque do art. 41 do 
Ato das Disposlt;ões Transitólias, a. 
!1m de ser sttprimido. 

Sala ds.s Sessões, 12 de setembro de 
1946. - Sampaio Vídal. 

R!Qi.l~lro dcs~aque do art . 41 do 
Ato da.s D1s)Jos1ções Constitudonais 
Tre.nsl to rias. 

Sala das Sessões, 7 de setembro de 
1946. - Jurandír Pires. 

O SR. SAMPAIO VIDAL --Senhor 
Pre.s.tdente, devo, de lni<'iO, dizer a 
esta Casa., qüe me sinto f,ler!eita.men
te à vontade para disCutir a maté
ria, porquanto, não sendo cultlv~dor, 
nem maquinista de algodão, e, tão 
pouco comerc1ant '\ tive, no entanto, 
oportunidade de .10 exercício da pre
s1dênc1a da 80<' Jad(> Rural Brasilei
ra, aoompanhat. dia a dia, as nego
ciações que levaram a têrmo a. salu
tar medida de defesa dêsse produto. 

Devo, pois, narrar aos Srs. Consti
tUintes, o episódio do cUltivador de 
algodão . A lústória é simples, como 
simples é a história de t6cla. a açl
cUltura, cujo objetivo é exportar .eus 
produtos: slm;»~s por ser ela. preet
rta e sofrer, como t6das as organt .. 
zaçOes agré.rlas, dos males conseqüen
teS da falta d.e organização ba.uCúia 
especi&lihda, em nôsso pais. o ~nO
m.eno repetia-se todos os anos, quan .. 
do 08 grandes 1ntefêc!ses lnterriacio .. 

nals, lá pelas alturas do mês de Ju · 
tho, na. época. do preparo das wrraa, 
se elevam cs preços do algod!o nas 
a,lsas. para. incentivar o produtor a 
cUltivar. Quando chegava a ocasião da 
colheita, provocavam a baixa porque 
eram sennores do mercado . Assistia·· 
se a êsse fenômeno original~ cinco 
firmas ímperiaUstas. internacionais, 
locupletavam .. se, cada ano, com o 
produto do esfôtço brasUeiro. F'nzlam 
ma1s: quando o algodá<:l brasileiro 
valia, apenas, a metade do america
no, compravar.a o nos!:!o para f:Sta.lx
lecer a média e com isso realizar 
grandes especu1açõ-:s. 

Foi quando o grande Ministro Svu .. 
sa Costa, convencendo-se de que não 
se tratava. de uma operação de Vft
lorização ou de especulaçiio, mas da 
dtfesa dCJ próprio produto e da rique
za do P&.i'5, cornJosarncnte, dtc1diu-<rt: 
a intervir em amparo à. grandr. mal
vécea. A essa altura dos acúnteci
mentos, <lO estudar o as:;unto. o Mi
nistro Sousa Costa, sabendo que so
mos Pais pobre, sem capitaL.; ::lispo
n~veis para o fomento a.gtfco1.1, criou 
uma taxa destJnada a goran~1r ~)!'C
JUizos eventuo.Is nas operações oe fi
nanciamento . No primeira ano. essa. 
taxa fot de 30 centavus por turoba, 
e, para reproduzir aos Srs. Consti
tuintes. em números rcdond0s, tacll
mente cocnpreénshels. rcpreser.t~va a 
cobrança de lmpô~to equivalente a 
Cr$ 600.00 o alquelrr~. por ano. 

No segundo ~.no, essa taxa foí ~le
vada a 60cts., equivalente ao ünp6sto 
dos . que cultivavam a terra, ou seja : 
Cr$ l,l:>S por alqueire. E, segundo 
foi ideacta, devia. incidir no algodão 
conswntdo internamente, e, Jgua.l
mente, c:;er cobrada no algodão de ex
portação. 

NA.o e,Wtem alg~r1smos completos 
de seu rendl.mento total. ma..~. pelo 
algodão produzido, Já podemos com
putar um milhão e novecentas e vtn
te mll t.oneiadas, que, a 30 cts .. nor 
si só, produzem 576 milhões de ~ru
zeiros. 

Ntnguém pode discuttr essa parte 
da taxa, porque tinha iiln detenni
nado : ocorrer aoo eventuais prejuí
zos do algodão. 

No entanto, numa certa altura do.s 
acontecimentos, como o pra.zo do n
ne.ncleJnento era de seis meses fa.ta.ts, 
com prorrogaçê.o por 1auaJ espaço de 

· tempo, sabia-se, certamente, o dia. 
do vencimento e e. quantidade ext.ta 
de algod§.o que deveria ser entregue. 

Deu-6e, ent4o, o seguinte paradoxo: 
o a.lg~a.o passou a. !\car cotado nt1 
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bolsa. abalxo drJ l>rt:<iO pelo qual era 
fin~nclat!o pelo Banco do Brasil. 

A cinco firmfts estrangeiras. lmpe
ria.llstas, internecto111.ds, apesar do~ 
esforços do Go•1êrno brasileiro se deV·.! 
a derrubn.da do mercado, para, com 
1sso !orçar-lh(~s a entrega rlo produto 
dD esfôrço brasl ldro. 

Nesse clla, tcKlos que tinham algo
dão, fôrriJn obl';~ados a entregá~lo a,,1 
B!\nca dú Brasil. 

O Sr. Bernardes Filho - V. E>:a . 
está aíirmancto um fato notório. Hou~ 
ve, real!nente. oca1;!âo em que o Ban~ 
co de 3rasll fll!únciava acima do 
preço de cugto. V Exa. poderá. infor
mar st: houve cu não quem 3-dqu.iris.:l-:: 
grande partidos de algodiio a preçc. 
baixo para obtf·r !ina.nclamen.to a 
preço ...:.uperior, '·' que :-ealme:nte se
ria inconcebivel : E o que peço a.) 
nobre oro.ctor esclarecer-me. 

O SR. SAMPAlO VIDAL- Desco
nheço particularidades do algodão. 
principalmente Zla parte comercia~. 
~ possivel que isso que o nobr~ 

a.parteante r~fere tenha acontet:ido. 
Uma coisa, porem, pos;;;o fl.ttrnJ.&.r a 

S. Exa : firmas que tinham resistên
cls. ti.nance-lra - clto nomina.lment~ 
uma delas, Ander3on Clayton - 114' 
volume i(Jtal do algOdão entregue a<> 
Banco do Brasil figuram com cifras 
ínfimas. a que citei, por exemplo 
com apenas 100 brdos. 

&ta intormw;;ão pr.,sso fornecer ,. 
é trQ.nsmissi\'el à Assembléia. 

O Sr. 13ern.a.rd.e:s Filho - Es.tou 
ourtndo o nobre orador com tôda 
atenção. Ht\, porém, particularidades 
que. prectsam ser conhectda.s : não 
se pode compreender qUe o Banco cio 
Bra.sil financie um produto a. preç\) 
muito baixo da cotaçlo do mercado. 
salvo pa.ra evtta.r calamtdade, o que 
.nAo está conhE"C1do. 

O Sr. Sousa Costa - Se o nobre 
deputa..do perrr..ite. desejo dar em 
apa.rte um esclarecimento 5Õbre o que 
acaba de a!innar. 

o Sr. Bernaràes Ftlho -- Ouvire1, 
com prazer, os esclarecimentos de 
V. Exa. 

O Sr. sou3a Costa - be esclare
cimento que V. ExFl. deseja estou 
pr<.mto a prestar. 

Dn dois longOB discursos proferi
dos nesta. Casa, expltqueJ todo o me
can'smo do financiamento do algG
dlo e .u~ ver que, pelo decreto de ou
tubro cie 1044, o aovêrno assegurou o 
tfna.'llclament.o do produt\1 1ndtat1n-

tamenLe, sem preocupação de f1nna~ .. 
mas apena.<; considerando a e.xistên· 
cia de algodão. Con:;eqUcntemente, 
quem quer que tlvr.sse algodão, pode
ria obter financiamento n0 Bu.nco d.) 
Brasil na base de 90 cruzein.-::; ltqu.i
dos por arroha. A respústa portanto 
à pergunta. do nobre a,pattoante, só 
pode ser esta: ntnguém vendt:ria al
godão, no merca-do, a.bnixo dessa base, 
havendo, como 11av1a uma organiza
ção que pagava 1\quela importância, 

O Sr. IJernardes Filho _l 
e.s.claredmcnto ~e: V . E.':<.~, portanto. 
é que não hou'V'c t'manctam.ento a.cim9 
do pr-eyc d3 cotaçã0 do mcrca·do? Era 
o que eu d-esejava saber . 

O St . Sousa Costa -· Houve. 
O algo.iá.o <::a fina.ncia.ào mes~o aci
ma dos preçers do mercado. Exata
mente ai rt:side a virtudt: da polftlca 
se-guida pe-lo Go,·err.o, parqu~ . s-e det
x~ o pr;:ço do algodM> ao Livre jôgo 
ct.a lei d:l of.ert.a e da procUTa, a pre:s~ 
~31o da.c; firmas ~.:omprador.a~ obrtgc:~.r,•~ 
vs ve.1d.edor~s a L:!1tre-ga::-em seu or.;. 
duto a preço menor do que aquele 
qu~ o Oov~mo ei.•·r.endia rteve-r seJ.' o 
justo valor da. tnerca.dorta. Gara.n.tln~ 
do o Govêrno <> pr~o de 90 crl.l2ejrar:>. 
base a que se c~ou depois de lon
gos ente:lditneM•lS com as classes in
ter~..s-a.das. qu~ resulto'J ? O La.wa.ctO!" 
n!o vende-u mais :seu produto &'baiXo 
de 90 cruzell'os. 

Er.tretanto que detenninou o pro
blema qu~ ora .nos preocupa ? N.es.;a 
transü.Çã.o, havia perigo de p:ejuizos 
para o Govêrno, e sôbre êst.e aspectv 
incidiram d~ ore1Erêucia as cri'tice.s 
à operação, cr1Üca.s que rebat1 decha
ra.ndo que, ainda o Gov-erno :per~..e 
ao liqllidu os seus est14u-es, a vanta
gem da e<:onomla na..ciontA.l teria t.id.O 
mul·to :sul)ertcr 411e êss-e PQ&Si'Vel pre
juJzo. Compelindo o comprador es
trangeiro a pa.ga1· 90 o:uzeir06 pelo 

· produto ns.cionaJ, em vez cio preço 
do m~&d.o, que s.erla, ciiga.Dlos, 68 
cruzeiros, ainda que o Go~rno vi-e6Se 
a. perder no a,'-god&l que f6&sc obri
gado a receber, ,.) bex1ef1clo para a 
eeonoul.111. nac~no.l seria o ~a cU
ferença. 1n~·~t.e. 

En.t.reta.:nlto, como a. &a.fra a.mertca.
na foi muito balxa e s. procura no 
merc~o internacional enorme, a.con
teceu o que t.1 ve aport.wUd&de ~ 
a.nunc1.a..t à Casa no seu segund-o dt&
cur.so: o OoWruo nio perdeu nada; 
a ~on.vmia nacional c~u IN~or
pora.r ao seu pa.tt'1m6n1o a diferença 
de a..lg\uU Whões d-e c.I"U2)ei·ro6, o ao
~mo, que nlv tla"t'ia feito a tran.sa.
~Ao com o propô&to de lucro, ma.s 
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com o O·bJetivo de dC'!en~r a too
nomia a..lgoooe-irn, pa·trimõnio de que 
o Brasil, tem justos motivos de se 
orgulhar, teve entretanto, em virtu
de da conjuntura mteana.cional, opor
tunid·a,de de g.s.nh'SJ" nêsse mesmo al
godão que foi obrigado a receber, 1u
cro que hoJe .... e avalia em algumas 
centenas de miluoes de cn.me1ro~. 

O Sr. Galniel Passos - Pam 
qut"m d-eve í'icar esse lucro ? 

O Sr. José ClJ.ndido - Não pos
.so argum~mrtar com o nobre colega 
Sr. Sousa Costa. No entanto, pela 
sua e>cpos1çáo1 feita com o brilhant'LS
mo hfllbitual, estou convenddo d-e que 
os lucros da tra.nsação devem caber à 
União, porqu-e ~o1 ela quem correu o 
risco do financiamento. 

o Sr. Sousa. Costa - Nem vejo 
como se possa p.ensa1 que o lucro ve
nha a caber a outra entidade ou pes
soa. As vante.~·n.s dessa operação têm 
de ser incorp<>ra.·das ao patrlmõn!o na
cio:lal. 

O Sr . . José Cândido - A op1~ 
ni&.o de V. Ex.a, no c aso, é a utorizada . 

O Sr. Sousa Costa. - Não é só 
a minha opinião; é o que determina. o 
próprio d-ecretv-lti que autorizou a'l 
operações de fi.n';Ulda.:n-ento que esti
pulara fõsse o lucro, incorporado a o 
patrimõnk> da Uniãc. 

O SR. PR.ESID~: - Awnçã.o . 
Está. com a pa.!avra o Sr . Sampaio 
Vidal. 

O SR . SAM'P AIO VIDAL - Queria 
aproV~eltar a. experiência do Sr. Re
pres~m.tante Sousa Costa para eluci
dar a c-asa quanto à operação em si. 
Não me d.e~.ejo \"'aletr, entrt-tanto, da 
opiniã.o cont.rárla de S. Ex.o., df: qu~ 
os Lucros devtm vs.ber púr dire-ito ao 
G<>vérno. 

O Sr. Dolo; de Andrade .:._ ~ 
o ponto cardJal . 

O SR . SA.Ml?AIO VIDAL -- :e o 
ponto princi-pal, ou cardial, como diz 
o nobre cole.ga. 

O Sr. Martins Ftlho - O dispositivo 
se :-efcre à insuscetlbUida.de de apre
ciação, por parte do Poder Jud1c1ário, 
dessa. questão. Par<:!ce-me que na..!e 
existe que não possa ser apreclaào por 
êsse Poder, que dev>ll'á manifestar se 
a questão é ou não bôa, se a Un1ão 
deve ou não fazer o. devolução. Não 
é admissivel furtar-se e.o Poder Ju
diciário essa. fr.culdade, a maior de 
tOdas. 

O Sr. Bernc:rdes Filho - E' o pon
to que tem Je ser considerado pela 

·Casa. . Eu necessito -- aliás, não só 

eu, mns tôda a. Casa - di:ssc esclare
cimento, para votar pela ma.1utençAo 
ou supressão dêsse iLspositivo, que diz 
ser 1nsuscetive1 de apreciação judi
cial a incorpor~: ~ão ac. patrimônio da 
União dos bens daco10 em penhor pelos 
beneficiados. Ora, tal como se 8.<;b.a, o 
texto está mal re<!·igldo . Não se pode 
compreender que passem ao credo.r 
b~ns dados em pennor, sem que ha.ja 
a excussão dêle. PrecL-,amo.s saber se 
o contrr.to foi realmente de penhor. 
Se foi, serei pela SU!Jressão, porque o 
Banco, por não ter executado o pe
nhor, tcr-se~á. locupletado indébita
mente do produto. Se o co.o.trato não 
foi de penhor. mas de outra qualquer 
natureza, de que resultou uma doação 
em pagamento. votarei pelo texto. 

O SR. SAMPAIO VIDAL - '!:sse 
é o ponto prlmurdial da questão. Não 
temos de mão:> o cor.trn.to e, mesmo 
que o tivésse1nos, nt;.o somos o poder 
competente para a~,.>reciá-lo (Muito 
be"n) . Dt-sejo, apenas. seja apreciado 
pelo Poder JuCiciá: i ' e não que a 
Casa vote desconhecundo as razões ju
rid.icas de ambas ~s partes. Não de
sejo di::;cutir (.. asr,.ecto jurídico da. 
questão. Desconheço tJ contrato. Aliás, 
nenhum dos 5"rs. Repres~ntantes o 
conhece. 

O Sr. Nestor Duarte -~ O aspecto 
jurídico é o único que nos compete 
examinar. 

O Sr. Toledo Pi:xx. -- E' um absurdo 
que uma tA·ansa.ção comercial seja. 
insuscetível ee apr.;clação pelo Poder 
JudJ ciá.r1o. 

O Sr. Honório Monteiro - Não h~. 
contrato de penhor. O que o govêrno 
fez !ol um contrate· de financiamento 
pelo prazo de sE:is mP:-oes, podendo ser. 
prorrogado, com a faculdade, !)'ara o 
devedor de. lindo êsse tempo, pror.-o
gá.-lo mais uma ve:i! ou C.:.u.r a merca
àorla. em pagamento do débito. Tra
ta-se, portanto. de r..latéria regulada 
por lei especlai . 

O SR. SAMPAIO VIDAL - Sr. 
Presidente, no que não concorda
mos eu e o nobr~ colega Sr. Honórlo 
Monteiro - e daí d cazão da supres
são proposta - é em que e~ja sub
traída. a matérie. ao Pod.er Judictá.rlo . 

O Sr . ..qolor de Andr~de ·- Muito 
bem! 

O SR. SAMPAIO VIDAL - Não 
admito seja concedldC' um btll de 1n
denJdade na Constii.".lição No art. 18 
da Constituição de 1934, foi dado ao 
Oovêrno Provisório~ mas, nesta Cons
tituição. excetuam-se aperu~.s os negó
cios referentes ao algprtfi.o . 
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O Sr. Dolor de Andr~de - Só para 
um. 

O SR. SAMPAIO VIDAL - O a.to 
constft.ut delegação SJrévia da justiça, 
que chego a considerar um ~olpe de 
violêncta. contra o ulretto, prlnc1pal
mente contra o Ca!lltulo dos Direitos 
e Garantias tndiviaua1s <muito bem>, 
no qual se dec.tara ·-~_ ue a lel não po
derá excluir cta apl'er.taçào do Poder 
Judir..tãrlo qualquer 1clego.çáo de po
deres. Nesse ponto é que me insurjo 
contra o exemplo 1e desrespeito da 
Constituinte à sua própria. obra, ao 
encerrarmos tlossos t.rab& lhos. 

O Sr. Toledo Pi.za - V. Ex". deve 
acrescentar já haver o ex-ministro 
Sousa Costa. decla.ra.dc que o Govêmo 
não tivera intuito ae lucro; de modo 
que, se há 'Ucro, t.leve reverter aos 
milhares de lavraeores de São Paulo. 

O SR. SAMPAIO VIDAL - Era o 
que tinha. a dizer tMutto bem) • 

O SR. CAFt FILHO (Pel~ ordem> 
- Sr. rres~dente, sou membro íU 
Coml&ão da Constituição, onde a ma
téria foi di~ut!.da. e votada., incorpo
ra.ndo-se ao Projeto, cQmO está no 
ar·;. 41. 

Devo fazer esta declar!L~ão para 
coneluir com uma. qu.estãv àe ordem 
que V. Ex.• í:.preciará. 

"' Qu.a.ndo nos foi preseu~e o p.rojeto 
da sub-<:~6ão de Dtspuslçóe.s Ge
rais, ao chegarmos jus~.amente, ao 
texto . que agora E:~ta.mos Vt'tando, 
surpreendi-me com a. provldêncla su
gerida. e im.erpelet a presi.d 11ncia da 
Grande _comissão sõb:e oa motivos ela. 
redação .! a. autoria. de algt!.mas emen
d~s que a. sub~omlssã.o de Uisposl
çoes Gerais recebera e incvrporara ao 
projeto . Ne&;a oportwüdade, pediu a. 
pa.lavra o Sr . Sensdor Ne1·eu Ramos, 
que, no momento, s.cumu!.ava. as fun
ções ue líder do Partido Social De
mocrá~o, isto é, do partki:> majo
ritário, c de presidente da. Comissão 
da Constituição, e S . Ex .~ me 1n!or
mou a. mim - o interpelante ·- e à. 
grande Com1s.sAo que ésse dJsposi t1-
vo lhe !õra reclama.cto ou sugerido, 
(para não usar de outro têrmo :.tue 
possa se.r interpretado com ma.UciQ., 
pelo E,rmo. Sr. MLnlstro da Faze.uda. 

O Sr. José Bontjácio - Isso é 
muito grave. 

O SR. CAF~ FILHO - Segundo o 
Sr. Mintstro, negociantes de algodão, 
que se julg~vam prejudicados com a 
opc:ração- porqul', tendo o Govêmo 

financiado o produto nu baSe de Cr$ 
00,00 e chegado o mesmo a. Cr$ 180,00, 
parece-me - a.chavam-~e esses ne
gociantes com o direit.o ol. dtferença.; 
e S. Ex.a ent:.en.ctlú que, :;ó por um 
dispositivo no Capitulo " Das Dispo
sições Tramitórias' ' d."'. Constituição, 
St!ria. possfve 1 aca 'J te.la.r .>s tn teêsses 
da União. Assim, (}~ contra te;.;, d~ cuja 
feitura. não se tinha l>em a. seguran
ça, esc.a})ar1am à. apreciac.;ã..:~ juàiclal, 
de maneira a t!carem aca utela<ios os 
interêsst:s da Untâ.o. 

O Sr. Horácio L'!./ e r - P ermita
me V. Ex.& um aparte . Realmente, o 
Sr. Ministro da l''azenda fêz estu<lar, 
pt:lo Procurador Oeml , 0 assunto, e 
encaminhou à. As.<;embl.éta o r~.pe<:ti
vo parecer. 

O Sr. Aluísio de Castro - Qual a. 
cone lusão dêsse p~recer ? 

. O Sr. Horácio Lafer - A condu

. são consui>s~nc1a vto.-se no artigo que 
foi incorporado. 

O SR. CAFÉ FILHO · - Sr. Pre· 
sl.dente, a. questão de ordem que de
sejo suscitar é a. seguinte: já ouvimos 
a paltl.Vl'S. do nobre De-putad') por São 
Paulo, Sr. Horácio ~fer, e deseja
mos ouvir, t!Uilbém, a. do Sr. Presi
dente da. Comissão da Constituição. 
No seio dela, era cu contrári.:> a.o te~to 
como .. ..;ta.va red1~1do; mod1!1que1, .m .. 
~rc~nto, meu voto ctir.nLe dl\ ~xpo
sic;ão do Sr. President-e da. Comissão, 
que trazia como subsidio :~ ps.ltwra. do 
atual MLDistro da Fazen.da . Nesse mo
mento, apressou-se o Sr. De-putado 
Sousa Costa, ex-M1ni.stro da Fazenda, 
a dar esclarecimentos e sustentnr a. 
necessLdade do têxto cento está redl· 
gi<io, porque des.sa n· .. aneir~ se acau
telariam os interês.ses da União. Votei. 
assim, a redação, tal como está. Vejo, 
entl·etanto, agora. que, do seio do pró
prio Pa.rtldo de que é um dos chefes 
o Presidente da Comt~âo da Constu1-
ção, partem protest~ no sentido de 
que se deve ellminnr o ~êxto; e con
fesso que eu, cond~i.do a votar .o têxto 
ante os argumentos d() Presldt>nte da 
Comissão da Constltu1ç.~o e 11der do 
P .S .D . . . 

O Sr. Aluizio de C~tr•> - Argu
mentos que fazem de~on!:cr. 

O SR.. CAF'Jt FILHO ·- .. . do ex
Ministro da Fazenda e Ln!o1·maç6es 
do atual Ministro da Fazenda, estou 
em grande d1!1cutda.de pa1·n. votar en1 
plená,rio. · 
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O Sr. .4. lui:!io de Castr:J - · O me
lhor cam inho será deixfl.r qul: <4 Jus
tiça examine o ca.so. 

O SR. CAFÊ FILHO -·· t: esta, 
Sr. PrcsLd.ente , a questão d<: ul'd.em 
que levanto, no ~nttdo l!··: VL'l' ~e é 
posshel, se V . Ex.ll t em a!q- um meio 
regimental de ouvir a palavra <.lo ilus
tre Presidente da Comissão da Cons
tituição, cujas in!otmuçõ.:r. nl(~ leva
ram a a·provar o têxto. Urltdlo bem : 
mu.tto ~~i. 

O SR. PRESIDENTE - D cte-.rut.l.na 
o Regimento que, àestaca..da :t emen
da., seu primeiro ~e.tá.rio possa d~
fer.dê-lo. . A Comissão falará pelo seu 
Rel11.tar Geral ou Parcial F ora dai, 
não assi~te à Mesa interpelar ou dar 
a palavrc. a quem queT que seja. En
treta.n·t.o, o Relator Oer~l. por ato 
voh.mtá.rio, poderá dar a lncumbênda 
a qualquer Representante . 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, sou cont.rá.rio ao que està. ex-

. presso no ato das .. D\ep'.JSiç6 .. s Tran
sitórias" . Votare1 tavoràvelmente a.o 
pedido de suprescão solicitado pelo 
nobre Deputado Sr. Joaquim Sampaio 
Vklal ; entreta.nto, con1o é nccesst'.uio e 
também de praxe seja o texto defen
dido por algum Sr. Constituinte, ~o 
se digne V. Ex.• conceder R. palavra 
a.o ilustre Deputado Sr . Clemen~ Ma
rla.n1. 

O SR. CL.EMENTE M..-\RL\Nl < •) 
- <Po.1a encaminhar a ~uu:4o> -
sr. P.resid~nte, em nada. havendo con
t:ribuido para que fObse 1nclwdo no 
texto do Ato Constitucicna.l sóbr~ e.s 
,.Dlsposiç6~ Tra.nsitór'..a.s" o art . 41, 
cujo destaque foi por V . Ex.• conce
dido, e para. o eooa.minha.mento de 
cuja votaçio me conced~u a pala..vra, 
Dio me permitiu, entreta.r!to, o ser~o 
da minha resJ)OtlSebil1dade, como re
presente da Nação, recusar o convite 
do llu.strP. Relator Geral da Coz:n.Jset.o 
OoMtltuctonal, a fim de expor A Casa 
aa razões que me parecem prooeden
tea, pa.n. man utençAo do texto, tal 
OODli> se a.c.ba redi81d~ ou com alguma 
oorreç.A.o que possa ser !~ta em ma.
térla. de redação . 

o Sr. Ru1 A.~da - Permita-me 
V. Ex.• um apa.rte . Li e rel\ vá
rfaa véaes, o a.rt . 41. Aliá6, quando 
ocupei a tr.l:bun.. para tecer cons!de
~ em ~mo das 44 Oispo61ç6es 
T.r&llL'tóriu", aludi. emtbora. ligeira
mente. a 6sse artigo. Em 1parte, o 

(•) Nio fol re\'iato pelo orador. 

nobre amigo c colega Sr. Prado Kelly, 
doclarou que o !lustrP. Repr<.~:nnntc 
que viesse i tribunll para dCI!ew:tcr o 
t.exto aduziria as razões do ctteposl
t.ivo. 

Diz o art . 41 : 

"E ' i.Ilsus~tivel de a prtciUJ.~ão 
judicia1 o. t.ncorpora<,:ão ao patr1" 
mónio da União dos bens àa<.lo.s 
em :penhc.•; pelos l>eneá'lcja.àt.>€ dv 
fina.nciatn ento d as sa!ras algode>Ci
ras, d~sde a d e 1942 ú.té u.s de 
1945 c 1946". 

Quer par~er-me, dad-a n redação, 
que não SC' trata d e coisa muito ho
nesta - dJgamOE a.ss!m. 

O SR. OLF..MENTE MARl.A.Nl -Na 
opinião de V. Ex.a. 

O Sr. Rui Almeida- No meu mod.v 
de ver, o que ê honesto pode ser leva
do até à ju.stlça. . Dai a minha düvida., 
e o dtgo com tóda s1nceri<il'..d~ . 

O SR . CLEMENTE MARIANI 
Ter~i multo pnzer em esdare.cer a dú
vida do nobre Deputado. Apenas pe<l t
rta a. s. Excla ., no sentido de 1,ão 
perturbar a exposição do assunto , pà rf\ 
~~o qual disponho de pouco tempo, 
aguardasse al~ minutos. 

Sr. Presidente, quer parecer-me que~ 
sE há. no corpc- elo Ato CoMtitu~~onal, 
algum disposith•o que se po.ssa, verda
deiramente, considerar wna disposi
ção traruitórta ... 

O Sr. Ju.racf Magal~s - Treu.at
tór!a.. e morali.?.adoru. . 

O SR. CLEMENTE M.\RIAlfi -
... será. êste precelto Conat.ituctonal, 
com efeito, porquanto importa. em es
tabeleceT restriç6es ao principio ge
ral, consignado na Const1tu1çft.o jé. vo
tada , e ao Qual têz referência o nobre 
Deputado Sr. Honório Mont~l.ro, da 
competência do Poder Judtciárto para 
examinar e decidir tôdas as questões 
que St posst.A.m levantar. rel~ th·as a tn
terê&5es 1nd1v1dua1s. Trans1t6rto, igual
mente. porquanto, referindo-se, ape
nas, a atos jé. praticados e em sua 
maioria jll1 aonclu1dos, delxa.rá, conse~ 
qUentcmente, de existir, desde quan
do hajam desaparecido os efeitos dês
ses atoa. 

O Sr. Jo4c Mendea - V. Exce1ên
c1::. me pernute um aparte? 

O SR. CLEMENTE MAR.t.A.Nl -
Com todo o prazer . 
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O Sr. João Mende.s - Calculo que 
V. Excia. há de encontrar na dEfe
sa dêsse dispositivo. 

didário. Então, indago de V. Exce
lência: onde os documentos? 

Onde as provas e as informações, 
mediante as quais podemos, com cons
ciência sadia, decidir questão de tal 
natureza? 

O SR. CLEMENTE MAHIANI -
Não encontro düiculdade alguma, meu 
caro colega; antes pelo contrário. 

O Sr. João Mendes - Jurista de 
.escol, como 6 V. Exda. , pretender a 
manutençiio de um texto que impor
ta e!11 restringir 2" atribuição do Po
der ,Judk:iário , é, re:ürn2nt?. t.aref::t 
muito difi.~il. N§o onvi, até ê3t2 rr.o
men:c, c~ ualquer ar<:;·ur...lcl1to de ol'Liem 
jurír1ie~1. que me permitis se '1 poio ao 
texto; t el1ho ouvido, e~:clusiv2.me:-:te, 
argumentes de f R to 'I.'~cab- !:e de 
fato con·cre; o Que só c Judiciúrio pode 
rewlver. E' um verdadeiro aleijão ês
se dispositivo dentro da Constituição. 

O Sl~. CIJEI'/r~I'·J'J'E !--.~ :-\RI/i?·T.I -
Sr. Pre.::idcnte, não ~3eri:1 1-'·0s.:;h;·,' : Cl'cle 
o r:: ob:·c De::;utado, m!:;l co1~1p2n:leh· :) 
de b:J.l:.c::Lia . Sr. Jo~v) I'E:;nd2s, já hoi.;
V2.3 ?8 G-11\T!:lo GS 2~ f~1.l!1~e:1 t CJ:3 j ~_ l_1~idi<COS 
pelo~s qtw,! .:- -., - . Exch. t2.nto s:~ c:npe
nha, [;crque lr;.al C0'~-13':; ~l a C:'i:p (:EiÇii.O 
d~'sses argumeDtos. já S. Excla me 
int.slT0!1m::. Tcmhc. entr2t3.ntc:. :i e.s
;pera;nc;a c[e que !!_leU iln;stre COlfg-a il'á 
ouv1·-ks e com ele.'; .su t!~~ü1.zer-se. 

Pa!·a CSC!lS.r :3CiD.1C11tO C~ ·J· aSSlJ.11tG. r.ie 
a.lg·:1211r!. cc·i.:: . .::t v?J2. r.i-?~ a expre;;sP..o !:1 -:Ji ·
dar do 2.rt . 15 da 0o '.1 .. stituit;5.o ôe 139J, 
mantida na de 19;~ :1 e ine~:plicàv.<;l·· 
mente r1-2sta. Sl.!presE:n, de ff!J.e ~ãiJ ó:
g§.-o" da sober::.ni9. naci on?.l os rodcres 
Legi~ilB ti vos. Jt:diciár.1.o e E~ct ·C lt ti ~--o, 
h::tl'l::JÔl1~CO:'· e i"tide1] :~nc~entes ent::e si. 
De~:~2. s:_ b~r.:~. i1 i:::t 11 ~1 ... c~.OI!::o~l: ~r. Pre~5-
clel:t ,-, . :!GD.1C3 ::J.r;:1! o:; repr.:::::entD.ntzs no 
mo'm;;ntc hn,uUo ben) : e quc.ncto , por 
qlw .stfí':'~ c12 fun-r::u:§.o d2 go-·.:êrno, de 
CO!l ven5.ún-cia d.n f or~a g overn alne!l

ta:l. distritnümos. e1:n r;wd~m~:3 h8.rn~ô·
mcos r. :,c:lJr.r:111l i:\ nacwn~tl, e::;:;a di.S·
tritui~Ac vi~~OlTrá a po.rêir c1 ~1 pro
mulg:açfw da ·CE.:·tn Ccr:stit1Jcio:lal, 
pore~:;.::;, · ns r::2Lf~?. dr, a :::;hsrrrnia na
CÍOI!al. s.t0 o ~:12~::mte c,~stú. encun8,-· 
d!:'. na· Assem.bl8ia Constit.uü1~c . entre· 
-cujos pods-):es ::;e incl~li o d? resolver. 
conflitos de direitos Íl"!. ::1i ·virluai.s, cJmo 
o que nc~tc., hora s~ aprc.sent~. 

O Sr. Ataliba Nogtwira - V. Sxce
lência dá licença para um aparte? 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
Com muito prazer. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Acah(t 
V. Excia. de dizer que a soberania 
nacional, depositada na Assembléia 
Constituinte, pode resolver questão 
como esta, sem precisar do ·:Poder Ju;_ 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
.ExilJ.i-las-·ei à Assembléia, Senhor 
Deputado. 

O Sr. A.talilJa Nogueira - O texto 
tem de ving-ar pe·1o r;exto só. 

O Sr. Alo·Zsio de Castro - Como 
noàc cada um de nós examinar êsses 
documentos? 

O SR. 
V. Excin. e outros .se sati.sfo.riio ou 
nã.a com 2,s pTcv:::_::o. E cada um de·cidirá 
de n-côrcJ.c com ~~ t= na OJn2ciên0ia. 

Sr. Pr esi~·;t:nte. n:ta .:c ria de mim que 
pa !· ~i r·ül. Lm.::t ::Zen.:, ~~ {l.S 2,tribuições do 
P ode:· J;.~.Jki.2.rio, n2.o s6 peb. minha 
t]1 .. ~2.lid9. C~2 C~2 G.dVC·; ·::clCJ ... 

O SH. J OAO MENDES - Foi por 
is~o qu2 cli~:o s :.:r cl.i.ficil a }Jo.si.ção de 
V. Ex~. n::t tribuna. 

O S:S. CLE1VEEJ'·JT:2 MARIANI 
... 11:..1 mccic:· pa.It2 du. vida, como na 
C{U8,liciaci·2 d2 Lll:~o de magist:·c.do, que, 
por 18 al!os cxsr:::r.u a. Presidênda do 
TE;rib:.,11t~:;,.J de s.:;~! B.;ta~Io ~tt2 a.ttn.p:}.r a 
ülar'~: r~s. aposent.::.Cioria co-mpu1z;6i·ü~. e 
aind2 . .con1-o nertEnc ence <t umn, :h.milia 
"'' >' t~'n1 cl.,:'o ,.no:1~:dc:tJ'"dOs ;,, TlJ ·sti~'"' \..., .... . ... ···--- ·'a.:..-~ .J .... _~_ .... .. __ - _ ... ...., • "'-\.. OJ (.; - ... '::; t:tJ 

lc·c::l e ::~ té ministros c~ o Stm!·::mo Tri-
bln.l::: l. " 

O Sr. Aloísio de Castro ·- - :P.hs Vossa 
E:;;~c:d0:~'.:;b ::ó é e só tcn s:!.do advo
gado. 

O ;~fT. A.delín~~:r Roc77(~ -- E dsv-~-se 
h·Jnra1· c ::J m is.so. 

O c:rD ,_,.J.. ·:J. CI.ElV[E;:t'·TTE MAHIANI --
Ac:vo[4·nc1-c , D.1as \~dv.c:ac:o 11u1n 2.!i.'ltf,?n.
te. mnnn tradi.ç,;;.o ds r2sp2J.to :::.o Po
der Judiciário. E, exv/arnente por 
isso, entenclo que o Judiciário, pam o 
exer·cício pei·feHo de suas prerrogati
vas, deve ser colocado na posição de 
JJodf.l', l'f'8Jmente, exerciti-las. 

o:·a, Sr. Presidente, em que situa
çso nos en-ccntramos? Na ~ituação de 
um Judiciá1·io CJU2. na ocasif.o em que 
foram re::tllz::~clos êstss atos, disporia 
de eondiqões especiais para decidí-los. 
e que agora vai ter de considerá-los 
em condições perfeitamente novas. 

O assunto não pode ser discutido 
apenas à luz de pr-ec·eitos de natureza 
teórica. Há casos em que a tese tem 
d.e ser examinada à luz dos ensina
mentos da hipótese. E êste é um dêles. 
·Quando .essas operações se processa
'ram, o regime jurídico do Brasil era 
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profunC:am.ente dive-rso daquele que se 
vai inaugura:· e dentro do qual tel·ia 
de decidir o Poder Judiciário, tal como 
desejaria o nobr·e Deputado Sr. Ho
nório Monteiro e, pelo que vejo, tam
bém o Sr. Ataliba Nogueira. 

O Sr. W ellhqton 137'f:.7i.ddo É 
l 'l'·"' f' •"l.,_O 1'.a<·i r"il'c·l· ·-lo ,.,.,n .. iJ1~"'" ., '"'llr V "J ·- J'fo..; l. - "-'o.J- ...... ~~1. \..i. .... '1::. 2, .. · .... ·~ (A,. '-i ..; • 

Ex.:t se refcr·e. 

O SR. CLE1\.i:81"ITE rviAR'IANI 
Rss1~2ito muito 8 c: •Jin1f.0 r].:; m. ·~'11 110.·

bre col,sga e preza-do am,igo, cujo no
me d':-:::lino com a maior estima, Se
nhcr D·;;> pnt:::-.::1o Sc,.1'.8 Cos t.f\ IY!'1 <:: ns':l 
co!:npa:-tilho de opiniao d~ s. Exa. de 
que a lei houvesse sido bem elaborada, 
rrr) 1"~cra 8-c'·.cdite rme. dent:!.·o das con
dições então vige.ntEis, h a veria r·emé
dio para o d.ef.eiLo da lei; r-::~11.é<':~o êss.e 
{jue 1ü\o m?.is :;:orá pcssivsl nas con
rli ç ~:~ , :: ~ 8.t.n ~J 1 s. E:1

."', 1 :.:~ í) e:(q ~N-s. rn. r. :~· t ~ :~ ') 

ClUC co;.-!1eça va a dize;:, qn::>.ndo explica
"Ja. n.J: n ' 0:~ ~ ·::!rn.i~ ~·!--:;~ 1 :;ret -'=' nrl :::;· ·-·?"~- q,., _~ 

o assunto fôsse entregue à decisão do 
?Cd'"r ,JufJjdé'.l.'iC , qu:u1c.!.0 v:·;:é1;:;;::niP .. Hn 
coilC~ i r:;f.;.::·s cnn11)let91112nte di -I el·e11 tes 
C3.S q\.1.2 V~?;Ol'f\IJ~l11 llO 1J.l2--I'~1::l1tO f: ~Tl r.-1~j(; 
os fEtos sr; lJl""Cf:e~;.::? .. ~-~8.- t;l . 

Sr. Presidente, no instante em 
que fo;am pi.·omtüg:?. C: C'S os v8,rios d.·2-

CTet.c-::;-ltis ~n2e. ci.r: . lD-~:2 r .. 1~>~·. 4, reg1.l
laxc;. ,-,,_ a P!'1ts2·i a elo finai:::~i:.nnen to do 
alg·Odtto. vi-r.:-í~1~1os nran rES'· irr~.2 C'.Jj~s 
b3.S~3 ele le :~·it. ~rili d~ô.-?. nãc clc::,ejo n-~~-n 
m -2tt:n:lo or::nnin11' . ~nas cujr. fadli
d8_c;_.2 c1e 1-egisJG.r elevo por -el.n dr:st.aque. 

!h::Jt~r;la o~:-:~3~2J\ V~;ri'fic."".c1 o q1J.e c;;r-

~fi·c~~i ?~~~!:,i v~, ;c~~.r/~e;~:~c ci~::l'll~:~? b.l' ·8l~~;, 
pos;CÍ''::l ·- ? r:.L~~:l:l'CSOS exemplos ti
V2li1CS 31fS~ r :2 r: t~ elo - a ,<;,I:t ú>:vog~~
çé.o ou. ·n1c·~~j_fi~aç8o. rl5 .. :J ap2pnas _para 
prcdu:.dr :::.~cites cl,2sr; 2 momc;ntc:· em 
rl!a r; t~:., rn 1 :~. t:! rn l""~ ~!!1. ~J? ~·a r~~::; :l1.~ z~ : ... 
efcitoól retroativos, abr2.ngendo até 
c.a:~os ,iá li ~ u~-:.1.?.{.o .c:. e J:J0~1 ~-n- ~1o ~-tt~- l: (~a r 
S0 , !'"'0 .. ::: .~-~ tno. P.(: s cr~;::. os S1.lbi/l·2 tiõas a 
ap~_·::: - ,.~i· .. ;,ç~o .iuc".~i-c"ir..l 

P,_.:;s:; 1~1. q 11. ~ 11 do. ~f):"' t"!)t!?-l~a.:; lo. ? r; tli ~:.
pôr sôbl'C fin.::tu'·~isru:: l··to do algodão, 
o· Sr. Prc:::irJ01nte ci8 G'-:•Jú~JE:3R cmn. 
a a :; :;: is têncj H do e'J.t.S () rvTi11is ;xo j 8 1~' ;~,_ 
z:~n-c~~. ! o n.cbr2 r~~puts.c1. 'J Sr ~3CU.S :l 
Cmt:>. . vr:rifir.:.~ s se ou-:'! o r:1ano DOr êlr:s 
.s drnit'cl0. d-? entrc?,·a. pe:os financia
dos, das safr::~s 8."0t.:mh~, df-ls ao B3n<:o 
do Brasii em nag2.E1~nto de suas re.". 
ponsabili.clac\s S: E;ntrsva sm contr;-:di
çã.o ·ecm o art. 75G do Código Civil, o 
(}tl8.1 C011Sid ~- r~ Tilll8 R. c1S, ~1.!3~}la. 'T ~·: 
au.toriza o credor pigno::n tkio, .:1.nti
crético ou hipotecário a ficar eo·m. o 
objeto da garantia, se a dívida não 

fôr naga no vencimento, - fádl s-eria, 
ao então Presidente da República e 
s.o ncb!'8 Ml.nis-t.ro da Fazenda corrigir 
essa falha por um novo decreto, sub
m'2~.endo aos seus <:feitos até as que.;
tt>es suje i ta.s a juizo. Mais lo qrr.;:; 
is:::o: elo seu patriotismo se h~~nrb üe 
es')erar que, parD, evitar les:lo r,c.;; <:o
fl'-es lY(;blicas e aos interêsse·:3 nacw
nais, -che2·asscm P.O recurso o extrémo 
d~ que de uma feita em hipótese me
nos def:::nsúvel se valeu o Govêrn,J, 
aual o de; reformar uma decisão ele 
{l.ltir!'a ir.::tânda do SuprEmo Tritu
nal Federal. 

O Sr. Tole:lo Pizct..: - O que aio j_·e
eoE'.enó', o Gc.vêrno. 

O SH. CLElVCE.NTE MAH'IA!-E: -
:Nào r <:corrl2i.1da, mas então era J.."lOS
sive-1 fz.zc:·. 

O Sr. Sott'3a Costa - P·ermita-me 
V. E:c:J. um aparte, que 1TI·8 V·ejo fr:.r
lj:=tdo a dar, em vista do nobr-e oraüor 
m-e t<.~~· citado nomin2b:n·:::nte. Com 
:.o -:lo re:::p:>ito cue V. Ex. a Ine mer2cc, 
não cc.-c!.1-:Jartill1o c1.f;) seu. ponto d··:: vist.~. 
r::.~ ql~E- 8. lt2i te~!.lia à.ef·sitc·~~. (1 fat-o 

;fr u~'~ <i.~:'?~~~~.~-iS,:2o~ d~·2t~i f~~.~~~~c~;.:;~~~~t 
tL~a per neva lei, mesm.o, adnlitindo 
{~ E--~.[L }J.lp,ót·ese })J .. ra d:!::.~~·ntir. ai~1da as .. 
sim não l1a·'1h1. motivo p.ara qu·c urm:, 
li:>i Dost-~rior não modifi-casse ou üer
l'O[; c~ ::::se k:i a~'1terior. Nüo tenho, c1ú·· 
vida, qmmto ao ms.u êxito tfli:e t·2ria 
qua.lqu~1· tentativa qu-2 se faça no s.f:n .. 
.ti.do d.e reav-2r ela Uni5.o os lucros qv.e 
ela <w.f.c: l·iu k:gitinia e ju,c:;télJ ·~·J/:mte, 
r1 ü.J.11a o,.~}2::. .. a·~.§.o C:e de·fe2a ecort.ê-1nl·~a 
q :_;\; constitui motivo c: e cor.o. t: : ma~ 
IL~nto í}J.Ta tocios, fOcbrett:do psra ;·nim, 
f!ll-2, cch1o Eab-e \l. J!:x.a, frti D.-cu~ B~lo, 
na ql:alid::.cle de 11/ünistro d~L !?a:~cnd::;. , 
cl ·~ ter de::;curad.o dos in ~er e;_;~~w> t10 
Tf'S'Jl'l'O. n. n'"' '•l "'D1!1 ro:~ cn"' -'·e 
-"l-.. · - ~ _

1
.:: f"' • .I • .......__;• _..._D. L \ .d .... ,.-·~~ . .&. ~' .._J~ .~."".>, ,-:~-~~r,.-~~ ... 

!-tC.> (.; •'. Itv.e dv 1108 n •• O e O Cte .. c,,<.. C 
ao Te ::. o;_~l' '::>, n1as de uma. p~~J: :·,~L~.?, qu'; 
EC nret.enc1e dos ltt:cros Lili.e é;-)se !.-d-8~; ·~ 
:.:no- 'i'c.:: o:..<ro l'ealizou. O 1.·sc8io qu~ 
t~~·ve o (~o\:Sr11o fo:i, lJ. :~~tlJ~]:~-·~ l. ::~~.~.~:J./c.r~. o 
cb qPs· }:JOE'síveis intel'pretaçües Ju
:;.id.i·c::u; pertu'oassmn o entendimc.~.!to 
d~'v n.1 r~tó:·:~ a e a.ssi111, I~ara ~'c~:."i_·.~ t::-::-Is.~· o 
::, c:Ll·io p úblico, desejou iJ.1trocl~..:•.zü· ;:.~1 
CoE~si;itLü~8.o di.spositivo expEcLo 0U8 
p-uze;::,se o resuHado de tais cpe!.·a~~õe~; 
o_o o .. brl~-o ele-s a.z~tTes clf;ssas i11::er ... 
pretações judiciárias, em possív-el cl€
::;acôrdo -com o qE·e estava no 0B!1irito 
e na letra da lei. 

O SR.. CLEJVfF,NTE MARIANI -
r.rambém eu, Sr. Presid·ente, durante 
alg·um t\3mpo, labor.ei no 'mesmo equí-· 
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voco de qu-e acaba de se mostrar pos
suído o nobre Deputado Sr. Sousa 
Costa. Supús, em verdade, que os de
cretos sôbre o financiamento elo al
godão haviam cuidado desta possi
bilidade, desta cláusula resolutória, 
segundo a qual o adimplemento da 
obrigação poderia s·er feito através 
do abandono da mercv,doria empenha
da; também p·e nsei que, em se tr·a
tando de lei c.sp2chl, vigoraria ao 
lado do dü:·positivo g;Tal do Có::Hgo 
Oivil, s·em revngá-lo, mas aplicando
se à e,spéci-e do finsnciamento ào al
godão. E.ntrct~.~. r:.tc, corno tenho por 
hábito verifi·car cs assuntos ele gra
vidad-e 2.nt·2s (:~ .s:)b::e êl2s firmar opi
nião definitiva, dei--:mt~ ao trabalho de 
con·..:!r um po~· 7_!E1. cs c;u~ tro decretos, 
d·e mRHJO d.{'. lS'-S-2, at-ril de HJ43, abril 
e outub:·o (f.2 1S ~~1. os quais regula
vam a matéria r.to financiamento . do 
algodão e em nenhum dêles - e 
aqui estão todos êles par2 serem con
sult8,do:o r-:::1· quem o c\esejar - existe 
disposição rel·at:i.va á possibilidad-e 
C:l·esta cláusula. 

O SR.. PRJ.i.'1SIDENTE - (Fa:zendo 
soa.r os tírnpctnos) . Advirto ao nobre 
o!'ador qt1e está quase :findo o t€mpo 
de que disptmha. 

O SR. GLEM·ENTE l\.1ARIANI - O 
assunto, Sr. Presidente, é de muita, 
relevância e os apartes clO's noh::es co
legas absorveram-me grande parte do 
tempo. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a 
não deverá então permitir mais apar
tes. 

•O SR. CiJEMENTE I\1ARI.ANI -
Perfeitamente. 

Para finalizar, lerei o primeiro dos 
decretos a que aludi, o de n.0 4.217, 
de 30 dJe março de 1942: 

"AÍt. 1.0 • Fica o Banco doBra
sil autorizado a financiar, pela 
sua Carteira de Crédito Agrícola 
e Industrial, a saf,r·a de algodão 
de 19-1-42, na hase de Cr$ 50,00 
por arroba ãe 15 quilos para o 
tipo 5 de algodão em pluma, equi
valente a CrS 15 00 "em caroco" 
da produção esti~ada. . 

Art. 2. 0 • Fica o Ministro de Es
tado dos Negócios da Fazenda au
torizado a contratar com o Banco 
do Bmsil as condi·ções necessárias 
ao financiamento de que trata o 
arti.go anterior. 

Art. 3.0 • As instruções para exe
cução dêste decreto-'Iei serão ime
diatamente baixadas pelo Banco 

do Brasil, depois de aprovadas 
pelo Ministro de Estado dos Ne
gócios da FaZíenda". 

Sr. Presidente, ninguém que tenha 
rudimentos jurídicos suporá que essas 
condições, . estabelecidas entre o Mi
nistro da Faze-nela e o Banco do Bra
sil pudessem revogar o dispositivo do 
Código CiviL Na realidade, a cláu
sula liheratória apenas consta do con
tmto firmado pelo Banco do Brasil: 
cccr c.s financiados, o qual esta
belH:e, no núm8l'O VI, que na falta 
d:; opç;~o par:1 prorro~;~êÇ2.o, com a 
nnteced{•nda fixa.d r, ou de pagamento 
a que u.; refere p, parte final da cláu
wln, IV. ou ainda da liouidac§.o da 

1 .... ria'a n' - ·~ :\ .: -1 r 1 :) r ~ ... :,~ ... ; g ... :; p Cllv~ , , .O j .. Cl,Cc.O ~(, :. '1-•l u~J.O aÇa.O QtL 
tiver sic1o concedida; se considerará 
e~etuad:::. a v:!lC'. [~ L~G rd.:;;odão empe
nilado ao Govêrno Federal e (!Pitada 
a dívida illdepcnd'.::Ltc de ::"viso -ou in
terpe!.açáo j1.1.dicia1 ou de qualquer 
ato do dev-edm·. 

O Sr. Berto Condé -- Por isso mes
mo, o Judi-cü'do üoeve conheczr da 
rr~a téri.? .. . 

O SR. GLE!v.I:J;NTE MARIANI 
Resume- .se tudo 1.0 s·eguinte: pelo ar
tigo 7ofi5 do Gôdigo Civil é nula a cláu
sula in:>s:;:ida nos contratos pignoratí
cios, pela qual o credor pode cobra1·-.:;e 
do valor do se·u crédito, ficanclo com 
a mercadoria apenhada. Nunca de
creto especial em relação ao financia
mento do alg.odão estabeleceu disposi
ção em contrário, de modo que quando 
se pr.etende, no momento, submeter 
ao Poder Judiciário, sem mais pos
sibilidades de leis retroativas, o jul
gamento dos casos então ocorrentes, 
sob o fundamento do respeito inte
gral às suas prerrogativas, na verda- · 
de estar·emos antecipadamente, con
denando a União a restituir g_ êsses 
financiados, que já receberam as im- ; 
portáncias do algodão apenhado, por 
mais do que as suas cotações da épo
ca, como declarou aqui o Sr. Sousa. 
Cesta, todo o lucro decorrente da pos
terior valorizacão do nroduto. 

Estou certo· de que a Assembléia 
Na-cional Constituinte - cuja indig
nação e cujo clamor se elevaram ne-ste · 
recinto, quando, no início dos seus 
trabalhos, tivemos de examinar a si
tuação de alguns dos que se locuple
taram e enriqueceram com · operações 
dessa ·n~ltureza - não irá fazer com 
que aquêles que nenhum risc.o cor
reram, vão locupletar-se :\ custa dos 
legítimos resultados auferidos pela Fa
zenda Nacional com essa operação 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado). 



-304-

· O SR. ?RADO KELLY (•> -- Sr. 
Presidente, lamento que quase ao ter
mo rte nossos trabalhas, quando não 
há oportunidade .tJara a<:urado cstudCJ 
do assunto - e a maioria desta <.;as,\, 
segundo pude depreender, não se sen
te esda recid·a. em !ace dos dA.cios con
cretos rtlacionados com operações do 
algOdão, a que se :·efere o art . 41 das 
l)ispvsições Transitórias - se venha 
solicitar que a Assembléia Const1tuiiJ.
tc se converta em trlbunai entre o 
Banco do Brasil e os tlnanciado.s do 
algodão para proferir uma sentênça 
definitivn. . 

o Sr . Clemente M ariant - Entre a. 
União e os financia cios. 

O SR. PRADO KELLY - Com
preendo o justo zêlo de quaM,os nes ta 
Casa. inclusive na bf:.ncada da União 
Democrática. desej~m ·.1e!ender os in
terêsses do Tesouro. Pergun•o, porém, 
a. quanto montam ésses !nteress~s? 
Que dc.dos nos foram fornec1.c!os. até 
o presente momento? Noo encontrei 
explicaçã..o a respejto. 

O Sr. Gabriel Passos - V. Ex. a 
deve ter tido esclar~cimentos n a Co
missão da Constituição, de onde veio 
o projeto. 

O SR . PRADO KELLY -Recordo
me dos €selare-cimentos prestados, m::~.s 
nAo foram suficientemente precisos. 
· O Sr. Clemente Marlani -- V . EJC.• 
J)Oderá. ter uma .déia. do vultoso pre
juízo que sofl·erá. o Tesouro Nacional 
pela declaração fetta da tribunn. pelo 
Sl'. S<>u.la Co.sta quando discursou sô
bre o "caso Bar~hi". Declarou S. Ex.a 
que a Uruã.o estava de' posse de 80 .000 
tardos de algodão e sôbre esss mer
cadoria, desde o último decreto, veri
ficou-se uma valor1za.ÇA.o de Cr$ eo,oo 
por arroba. 

O S~. PRADO KELLY - Existe, 
de fato, questão econOmlca de vulto. 
NA.o duvido. Volto. entretanto, a co:1-
•mltar minha consciência de democra
ta e encontro-me em t~ de dua~ 
aflrmati,,as essenciais ao regime: a 
P11melrn é a :>len1tude da ação do 
Poder Judiciário, -1ue nós mesmos in
serimos na Constltuiçlo, através do 
1 4.0 do art. 141, a.ss1m concebido: 

"A lei nAo poderi. exclUir da 
a p~ia.ção do Poder Judtciár1o 
qualouér lesl.o de dlrelto indivi
dual'· (P4Z1n4B> . 

O outro prlndplo, essencial à de
mocracia, é o da respotlõclb11ic1ade fWl· 

ciontd . Se nesses ajustes. nesses con
tratos, firmados con formt: a legisla
ção existente, ou contr~ e!n., foram 
praticad~s abusos, os r~:-.p.>nsáve!s de
vem preste r contas i Naçãu . 

O Sr . Monteiro de Castro - Vejo 
e<>ntra:iição na uftrma r.i v a do nobre 
Deputado Sr. Sousn Col:t:l. . 9.(1 defen
der o texto do ('ll'oj~w; ~ ~lel'etbo-a 
porqtte S. Ex.A afirm~ q 11 .~ os contra
tos !oram bem ft!!t c::; Se r~almentt 
o tivessem sido, o Sr . Dt:~u~,ado Sousa 
Costa seri~ o primf·!t·o :t clesejnr que 
um dos contr:ttunte:. ing-,·es.-;asu· em 
juir.o, pcrque, então. a <;f.ntP.nça re
conhecendo a im1~rocr.r.én<:J.a seria a 
ratificação désses · a.justt-s e teríamos 
assim, :l certeza 'i e que tn 1s r.on trato~ 
estavam revestidos d :ts formalidadf-s 
legais . Quando S . Ex.• afl:·ma Que os 
contratos estavam bem fei tos, mas 
pretende sustentar o texto , é por4ue 
ssbe que, na realid~d·~. não o estavam, 
e. levado~ ~ juiz\, , c.larhm raz~o n.o 
e<>ntrata.nte ludibr!a.co . 

O Sr. Juraci Magal11.Ci.es ·- Bem ou 
mai feitos os contrr~to5 , o povo é qut 
não poderá sot'rer su ngrl a d (; Cr$ ... 
400. 000.000,00 em .. ;ua economia. 

O SR. PRADO KEI.L Y - Assinalei · 
todos esses pontos. Om1 com muito 
cuidado, os esclarecimt:ntos prestados 
p~!o nobre Deput.ado S r . Clen!ente 
M:niani. Ao ver ~e S . Ex " , a questão 
se coloca nesses t.érmos: o nosso Có
dig-o C!vil proibt: que o c~edor faça 
por si a excussão do penhor. de modo 
Que possa receber .Js bé:lS ap~r.hados. 
Ess3 , a dlspos~~ão ~io nosso direito 
subsiantivo . Ao lac:!o dêss~ . baixou o 
Governo rlecreto que permitiu ao !\1i
nistro· da Fazend11 entrar em enten
dimento! com o Banco cio 13rn.31l no 
sentido de !inanciar determinada sa
fra. Nesse de<.;retc , não revogou. não 
alterou, nem estabeleceu norma espe
cial em relação no Código Clvll. 

E' exato ou não, Sr. Deputado 
Sousa costa ? 

O Sr. Sou'la Costa - Perfeito . 
O SR. PRADO KELLY -- Se tal 

oco'l-reu, ter-se-á praticado grave aten
tc:ido contra os ~nterêssP.s do Tel)()uro 
Pederal, porque se terá autorizado fi
nanciamento vultoslssimo contra. a lei. 

O Sr. Clemente Marian! -- Ainda 
estâ em tempo de ~e evitar que 
êsse attntado se consuma . 

O SR. PRADO KELLY - O ."!e
gundo argumento é o de que se traM 
tava de s1tuaçio especial. EstávamO! 
num regime de ditadura e se reco
nhecia ao Poder Executivo larga ex-
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tensão de atribuições; mas em vigor 
- estava a Carta de 1937 e, por ela, 

não havia interdição ao Poder Judi
ciário para conhecer de semelhantes 
questões. Se não havia essa proibição 

·num regime ditatorial, como vamos 
nós outros estabelecê-la quando ca
minhamos para a redemocratização do 
Brasil? 

O Sr. Aureliano .Leite - V. Excia. 
estl:l, expondo magistralmcn te a 
questão. 

O Sr. Honório Monteiro - Per
. míta o nobre orador aue lembre um 
argumento: o têxto fála em penhor. 
Ninguém ainda. demonstrou a exis
tência do contrato ele p~;nhor. Tra
ta-se de nt:?;ócio complexo: foi m.n 
financiamento, com entrcg·a de mer-

. cadorias ;J.OS armazéns gerais. con-· 
tra entrega de conhecimento de cl~
pósito ao Banco <lo Brasil e ainda 
rom cláusulrrs outras no · respectivo 
contrato. Nfio se trata de cl:?..,usula 
de penhor: o têxto aqui está errado; 
está como contrato de penhor. mas 
não o é. 

O Sr. Pa.:Zo Sam.f!cde -- f:.~s8 t0~-:Lo 
não sal Vil rr)J c;s Qt~c ~-42 des:::.i ~1.~.11 rct1vr-.. r. 

O Sr. Clem-é:·ni e :1Tn·i:-:<T1 -- ~-Hi.o é 
possível qv_e n 1\r:~sern;~1<! Jc~ rr:sal·va :1~~ ~ 
sunto ele t~: .i ~~-~·~--:,' -.'1~~. :; =·: :t~r~.~- ~- ~ ·~ ._i ~' 
àfirn1i-: .. ç~o a.t:::.o: ~ ~~;:.. ::-.l r:- ~ )~ - ~:: ~·~·:. ::: i·, :_n í.~. ~ - : -
·raento. cc~r.to (~Str-'1 ... cue o n.ob i.'2 col ·.=:-r. ~<l 
s~·. I-!Gri6Ti0 1'/fontetT.o ~~C?..-IJH de Dl"~~~
·ferir. Vou demoPstr:'<.-lo com ::: m~i~l;_:trr 
·do contrato do Banco do Era~:'J. n::Ci~ 
se fa}a em m.ercadoria apenhada. 

O SR. PHADO KELL Y - Peço a 
V. Excia .. faça chegar êsse documen

, to às minhas mãos, pois meu único 
.· intuito é esclarecer meu voto. <o 
orarlor é atenc!.ifi.o) . 

(Trocam-se apartes. O ST. Presi
dente reclama gtencéfo) . 

Não é êste o cori.trato que desejo 
examinar e, sim, o de financi8 menta. 

O Sr. Honório lv!ontei?·o - E' exa
. tamente êsse. Aí V. F.xcia. verá nm· 
que se far, a eonfusfi.o. 

Q SR. PRADO KELLY - De f~üo , 
é êsse o contrato. 

O Sr. Clemente J!lfar"ictni - Ve.in, o 
nobre orador, a linha :?:rifacb. 

O SH. PRADO KELLY - Lcmi 
está a clám;nla G.a, a8sim redi~ida·: 

A falta de opç8,o pela prmTog::"
cão cox-!1 a antecec\f3ncia fi:~~u:1a. 
ou. do p~: r·am.ento 8.- q:.w se refere 
a. Tls.rte firwJ da clá-11su!8 4. a ou 
a.inda da liquidar;ã.o da cií~:iclr." l~'l 
perido da prorrégT c;i'í o qn ~ Li\rcr 
sido concedidn,, consld8r~l·- ~::-; .. f-, 
efetuo.r1a. a venda do al~·oclüo <'.:.:>c
nhado uo Gov8rno Federal ... 

A cl2.usula, portanto. fala em alo. 
godRo apenhado. 

Vejamos, a~·ora, a cláusula quarta. 
O Sr. I-!onó?·io Mont:eiTo - Exa

mine o iltistre o;,·a.dor e verá que se 
trata de ctcnominaçf:to errônea. 

O Sr. Bernardes Filho - Permita 
r· 1~olm? ora<~Ol' um aoarte. Não se 
justifica i':~se f e ~Jchismo pelo Poder 
,Juclici.ário, nrm pode <}le ser invocado 
nr:st::l Assembléia, lJelos que na Cons
tit:.Jinte d.-e 1934 - da~ qual V. Excia. 
~ ·azia pa.rte vot2.rnm dispositivo 
torna.ndo insuscetíveis de aprecbção 
elo ,Judiciário os atos do p:ovê1·no pro
•;i :;ório. 

O s::~. PRADO KF.LLY - De fa.to; 
foi um lJ i ll de indeniclade passado no 
;:·: crvê~'l10 c1c cn tão Como r1uer V . 
Fxcia., pm·ém, c;ue eu dê êss.~ bal a 
ntos da ditadura,, quando ainda pen
de de solução o ü1quérito relativo a 
c}~era çóc.s Eôbre o algodfio? 

O Sr. Ben:anlcs . Filho - Ao afir
P1ar que êss"! .fetichismo pelo Pod·e.:.· 
·r ··r"cl· r-, I' o 11 il o c1 -\'"' sel' I· r- .. 0"'"' r~o · d ~~dJ --~~ ' .. c· .. e ';' . 1" vc:.::/u. ' 

1; :~o va.1 nenhuma cntlca a V. Excln .. 
n T.: ;: z? r:~c inde11idadA que se preten
, ;.: ·:'7, l '. n ~~o é à ciitac~nra.. ms,s ao 
~:. ~ :· f\1: :: r .: ,_.-l L:; ].co. 

,_! :~::·' . 1· .::-r..·, :·~o p· · ~L~ -Y- Vejamos, 
~ - ;. ~t_.. , ~~- ~-~ cl :."~ :::~·~L~~ri. ~.~1 L~u co.11tra.to. cuja 
{ ~ ~-~=r~ L; r~-~~: fc~ ~{(:D. ~,j.1r~1c~· }~-.e for1:.ecida 
:·"·~·~.c.: J.~G~. :;rc co !~ . ;~~,a Sr. Clen1e11te l\1:a-
!'L-.. ~,,:. -~ 

O Sr. Ccr);ticl Passos - O Sr. Cle
~~· lPnt.:: T\-hrim!.i provou que houve ir
rsg;u~::-,riãa c~ e r-;: demonstrou, porém, 
nc': out:::-o lado. que Dlan.tac!ores ou 
;:• eg ocü~c1ores de a.lgodão ganhc.ram 
c~jiÜH'i7:o e tiveram suas safras devida
rnente amparadas pelos cofres pú
ülícc':;. Só mais trt,rde, depois que, 
eo1· ?,caso, êsfe fina.nciamcnto do al
i~·cdiio trouxe algum lucro à União, se 
qv.er cnti'eg-ar êsse lucro a quem teve 
~L;z-" t:afra ampa1·acla! 

O sn.. PRADO KELL Y - Vou ler 
c t6xlo cl:1 elát~snb.: 

"0 débito oue resultar dêste 
contra to será -pago dentro de seis 
Il1eE:es dest?v data, ou seja, a ... 
.a~ssegU1'3.idO ao(s) cred:itado(s.) a 
facukh~de de, até 15 dias antes 
do vcncilnento,_ opta.r po! escrito 
p2la. pro~-roga·çao por s·els meses 
do pr.az'O do pag·amento ou nela 
venda do :::.lg·o,dão a.1penhrudo ao 
Gov·êrno Fcdel·al''. 

Tei11os ai, U!!1a dupla modalidade: 
de u:n lado, o emrm~.stimo com a ga
rar:oiia real, C!Ue· é o penhor, ma:;; do 
outro. a ob:::ig-Rçfi.o pe.s,soal, que ainda 
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se converte numa opção- ou a pror- · 
rogação do empréstimo ou a yenda . 

De modo que, ai t9.m.bérn, nao ·JeJo 
Uplcamente c~racterize.do c instituto 
do pe-nhor. 

O Sr. Clf~mente !.!arini Oh! 
o penhor f: um contrato que en
volve o dinit.o r<:o.J da ~ar~nt1a.. 

O SR. PR./\.DO KELLY - Nesta se~ 
gunda parte, veja o meu ilustre col-e
ga, pode haver a o;>9ão p~na a venda 
ao Govêrno. 

O Sr. Gabriel Pasao:; ·- Pc~o p!!r· 
dão 11. V. Ex." por ir: L~rror:1p:;.1o a 
cada m.0rr..r:züo . Estou C.'.)!:to, }JOl\~rn. 
de que V. l·.x.", c·m tocio caso. ;::t\:IlC· 
~oso como é, me descu!pn:-á . :Mas, a 
questão do art . 41 é de m~ra r P-da
c;ão. Pode-~e. perfeitam-ente, ~daptnr 
o inciso de mnnt:ira a respc~tar as 
prerrog!!.ti v as L·u~.lic~é.vei~ do Judi
ciário, desci!! que o d1spos1t1vo assim 
fique redigido. 

"Os bens incorporados ao pa
trimônio da União, por efeito do 
financiamento da safra de algo~ 
dão desde 1942 até a de 1946, !n
clus'ive, nio podem ser reivin<lica
dcs, nem es!.á sujeita a reS~pe<:~l·:n 
incorporação a qualQuer ind<:mza
çã.o". 

o Poder Jt.:r.liciário, conheceria do 
caso e e:plica1i a a lei QUe coubesse na 
hipótese. 

O SR. PRADO KELL Y - Cc.nsinta. 
V. Excla. lhe de{: !.are que o disposi
tivo é, em ~ubstância, o mesmo. Dl
zer que r1ão pede se; relvindi~a,do, 
''ale d·ecl.n.rar qu~ não se pod·e recor
rer ao Po.der Judiciário l)ara o exa
me do assunto. 

Noto que há grnn.rie cuid-a<io em de~ 
!en-der o Tesouro. Também eu - li
vre-·me Deus dessa suspeita - jámaJs 
contribuiria com meu voto para !avo
rc.cer quem quer que fósse, com Lima 
·situação inJusta. 

O Sr. Paulo Sarasate V. 
Excia. não precisa d12.lê~lo . O passa
do de V. Exc1a. fala por sl mesmo . 

O SR. PRADO KELLY- Mas, não 
é disso que s~ trata. O que não ~ue~ 
ro é sair daqueles duas regrRs que 
considero essenciais ao regime: justi-

. ça aberta a tooos e re51ponsabillda.de 
funcional <Mu1to bem. Palmas> . 

se aceltassemos a proibição do Po
der Judiciário conhecer dêst,e assun
to, esta.rlamos beneficiando a Fazen· 
da, mas dando imlpunidade ~uéles 

qu<: 11fiv d EfcndE-I·am os intt!résses dela. 
<Muito l.;e;n). 

o Sr. Clemente Mariani - V. 
Excia. deseja que ~; e faça justiça, cm
bo:a o mündo pc.::eça. 

O ;.;R. PRADO KELLY -- Não f o 
caso. V. Exc!a. m «;smo não m{! de
mon:;~::ou qual era o vulto da opera~ 
ção. r.:.:~:u!arnos, pela primei~~ v~z no 
mundo ju J g-~ndo sem au<:ilencta ae 
uma C.a~; partes int~ressadas ... 

O Sr . !..i no M cu:ha.d.o. - . :&se é 
o senw J :.tridico. 

O SR. PRADO KELLY ... co:atr;\ o 
preceit~. que é tto anttgo, qua.nÃ) o 
Velho Te::. Lamento. 

o Sr. Sousa Costa. Desejo 
aparte~· V. E:~~ia. - e J)3ra isto pe~ 
co permissfio - pr!nc!liJalmente devi
do a um contra-a.parti! dado J>elO no
bre D~putaco por Mina:; G!:~als. S . 
E~:ciil . parcc~ fa~.er SUS~pcitu Gll'.! ti~ 
ve o propósito de dde:nde:r - o yue 
não fiz - a inclusão do te,.-to na 
COlLS~i t uiç:lo. FLep! to qu-e não cicl ~!l.di. 
Limitei-me a cxtpli.car as razões qu~ 
justific9.ve.m ... 

O Sr. Café Filho . - V EX4!ia. 
justificou, cn tão. 

O Sr. Souso Co:; ta - ... o· c: : 
r:~rio do Govêrno, d~sejando !\ inch;
sãc de tal inciso n o texto. }l§.o r..e 
mar'!.if~st.ei , po:~:~. nem a favor '1cm 
cor.tra. 

O Sr. Café Fil110 - V. Ex. o. jn~
tlfkou e votou o dispositivo. 

O Sr. Sou:;a. CDst.a Jm,tifi-
quci c votei o texto na Comissão, da 
rn<:-~ ::1a form!l que V. ~ia. 

o Sr. Cal.:!. Filho Em face 
das ra.zões a9re~e·1~tndns por V. Excla. 

O Sr. S01:sa Costa E a te·n~ 
dendo ils rnzões do GoV'êrno Quando 
5e trL>ta ce defC'ndcr o erár1 J público 
sou sistemàtknme:n~e fa-vorável. 

O Sr. Lino MacilacJo - E de~apare
ce o Pode!' ~Tudl~iaírío. 

o Sr. Sousa Co~Jta - Mas, quero 
declcrar que a..' r azõe.c; aqui levanta
das, quanto ~.o inconveni-ente de se 
subtrair t.als cpe!'!lciõt's ao Judiciário, 
tne Jmpress1onuram como a V. Exc1a. 
Não pretende que se exclua coisa al
guma da apr-eciação Judiciária. De
f-endi a política econômica do algodão 
dé'sta tribuna. e os resultados dizem 
mais do que f!.!; muitas pnlavra.s afir
manào-se depois de plenamente at1n~ 
gidos os objetivos prlnc1p~1s. em ·algu
mas cen~n!'.s de milhões de cruzeiros, 
que exprhnem o lucro diJ Tesouro 
Nacional . 
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O Sr. Alo·lsio de Castro - O inte
rêsse do erário públi-co · niio está em 
jôgo. 

O Sr. Sousa. Costa - Não está em 
jôgo o inter ês.se dos la;vradores. O 
que estf;, é apenas o inte!··§sse dos in
temlediú:ics qu.;;, pensam ganhar m::J.i.s, 
mas que ganha:.:·arn sem.pre, e isto 
gr2.ças i\ política do algodão que ado
tc,mos. l'Eco tivessem sido os interó2:3ses 
de nossa economia defendidos corajo
~:lmen'c•3, :J.üontando tôclas as críticas 
pelo Govêrno da República, o re:mlta: 
do teri.a sido o seu prejuízo c seu . de
sastre. Go:m tal poiítlca o h:vraà.or foi 
defendido, porque venclcu sua prociu
çãc a 23 cruzeiros a arroba. Desejo n:.. 
Ealmente esdarecsr one ne1ro como 
V. "Px·cir:,., c1e aue nãda cfev-e s·er so
negado à aprec.iação · do Judi-ciário. 
N-ao t:mhc dúvidt'" alguma n~~ste nonto. 
O que ,d{;ve ter levado o peàiclo da in
clusão ao inciso foi o receio qne Pstes 
dc-ba1;es jl.<Stificam, mostr ai1do como 
em tôrno ele q~__1sst8.o t.i?.o simples se 
poder:n levantar p:te t.::nscs direitos para 
at2.ca1' ? epi:rio públi.co. ~Esta, Senho
re;.;, 2. aefesa. qu·e o G8verno teve em 
vista fazer - 2. do Tesoul'o Nacional. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
dcnte, a Cs.s:::. está em face de duas in
fOl'J:nações contraditórias. O nobre 
R.q;re.s2ntante Sr . . Sousa Costa, ex
M:ini.stro da F'az .~nda, afirma que ::-.s 
operações rê9.lizadr.s o foram em con
formi.dade estrita com os dlsnositivo :; 
legais. O atual Minist!'O da Fa.zench\.. 
infcnt1a a Assembléia de aue o n egó
cic .11;rídko er; tS. eivado de vicias e que 
l'f;CCla ser o Tesouro condenado à res
tituiç2"o dos lucros recebidos. 

O Sr. A?.;.rclit~no Leite - Essa, a 
grand~ nrdr.cle . 

O SR. PRADO KELLY- São duas 
intonm:.çóes e não me sinto habilitado 
a forrnal' mn juízo entre elas. 

O Sr. · Nestor Duarte - Preterido 
firmnr minha opinião , pal'a dar meu 
voto dentro . em pouco Sou favor{wel 
a que o.'3 Srs. Constituintes, por um 
dever públko, procurc~m cuicJ.ar, no 
texto das "Disposições Transitórias." 
ào interê.sse do Tesouro Nacional. To
davi.P., sugi.ro outra red? .. çâ.o, a fim ci.e 
que se ex·clua do mesmo a exm:ess?co 
que veda a apre·ciaçr.o pelo Poder Ju
dJciárjo. Entr·etanto, excluída a ex
pre~são, estou certo de que cs Srs . 
Represcntsntes devem clisnor ele ma
neira a defenc.e1· os legítin1os interês-
s-es cia Unia o. '"" 

O SR. PRADO KELLY -Se, dB 
fato, uma alta razão de interêsse pú-

]-;Eco dita::sc urn voto desta Assembléia 
sem atençâto a quaisq_ue:c dirêitos indi
viduais feridos e t:7w só em atencão aos 
interêsses do erário, se fôsse est'a a si
tv.s.ç9,o prec.eE te , Então, Sr. Presidente, 
o mesmo dispositivo :(Ue visa favore.cer 
o Te.scn.u·o que c.1etermin:;>sse os meios 
nsce:::sr<rios p2,.1'a a apuração d8.s res
ponsabilidad~s. (JI/íuito bem) . 

I'Eio tendo recebido os ss.clar2eimen
tc~ incE:;pen.:;{i"veis a um juízo sôbre o 
af.si.mto, e n üo qur;rendo convsrt:::!·-me, 
ao a.rw.gar das luzes da Assembléia 
Constituinte, em juiz entre lavra"dores 
ele Sào Pan1o ou de outros Ests.clos, o 
'~c::;oU:;.·o Federal e o Banco do Brasil· 
e não pocJ.cnc1o, como democrata sub~ 
ü·<ür ~w conhecimento .::os jlJízes de 
mtnha p~ürla quaisquer queLtões que 
pen;ntc ê!es venham a ser afloradas, 
larnento não encontrar elementos, nes
tJ hora, pe,ra poder sugeTir uma 
fórnn;la r:t:s venha conciEar os inte,.. 
.rêsses do- Tesouro com os interêsses 
mai'3 s.lto.'3 da indepenr:ência do Poder 
.Jud~dá;:io, da sua autcridc'vde e, ao 
me.s>no temno, do tnte:;:êss-e democráti
co d2 tornai efetiva a resnonsabilida
c!;;; cios servidm·Es da Uni.ão <Muito 
bem; muito 1Jc1n. Palmas) . 

O S:R.. CLEMENTE MAR.IANI (*) 
(Pela orcZem) - Sr. Presidente. 

como grande p 2.rte da dis·cuss§.o em 
torno do art. 41 do Ato das Disposi
ções Constit.ucionais Transitórias se 
nrendeu à circnnstànci::. de s8r v-eda
,élo ao Pcder Judiciário exercício de 
atril:m!ç§.o que lhe é conferida pela 
Constituição, consultaria a V. Exa. 
se ~.;eria possível submeter o texto a 
votos, com outra r2daç~.o, sugerida 
por vários Srs. Representantes, en
tre os qEais estão o.s melhores juris
tas da Casa, e que excluiria. o dispo·· 
sit.ivo, conf::ervando-lhe, entretanto, a 
.sub::;táncia. A redação é a seguinte : 

"Os bens incorporados ao pa
t1.·imônio da União, por efeito do 
1:inanciamento da safra ele eJgo
df:o desde 194.2 até a de 1946, in
clusive, nã.o podem ser · reivindi
cados, nem está sujeita a respec
tiva incorporaçüo a qualquer in
denização". 

O Sr. Gu.rgel elo Amaral Ê a 
me:sma coisa, com palavras diferen
tes. 

O SE. CLEMENTE MARI.ANI -
É a consulta que faço a V. Exa., Se
nhor Presidente. 

C') Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. SAMPAIO VIDAL - <Pela 
ordem> - Sr. :Presidente, sendo meu 
destaque supress1vo do texto, creio 
que, pela. jurisprudência firmada na 
Casa, tem preferência na votação. 

O SR. PRESIDENTE ·-· De fato, o 
requerimento do Sr. Re1)resentante 
Sam!)aio Vldal, por sf'r supressivo, 
tem preferência ·na votução, de acõr
do com o Regimento. 

Os senhores, que aprovam a supres
são do art. 41, queiram levantar-se 
(Pausa>. 

Está rejeitada. 

(Os Srs. RepresP-ntantes Jos-d 
Bontfácio, Berta Condé e Macha
do Coelho requerem verificação 
da votação>. 

O SR. PRESIDENTE - Vat~sc 
proceder à verificação. 

O SR. JOSÉ BONIPACIO ~·- (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, declaro a 
V. Exn. que me satisfarei com a vert .. 
ficação pelo pr~esso simbplico. 

O SR. PRESIDENTE - ConcQI'
dam os demais Srs. ReiJresentantes 
que requereram verificação 1ia vota
ção, em que esta se taça ne!o pro-
cesso' simbólico? · 

O SR •. MACHADO COELHú -- Sr. 
Pre.<ddcnte, mantenho o pedido de ve
rificaçá.Q por •;ancada. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se 
proceder à verificação. <Pausa). 

O SR. PRESIDENTE : -- 'h:stá re
jeitado o desta.~ue, por 120 votos 
contra 92. 

Quanto à questão levantada pela 
R.epre.;entau.tc Sr. Clemente Marian!, 
devo dizer que considero a redação 
sugerida por S. Exa. idêntica à do 
texto. 

S. Excia. se propõe substituir a re
dâçã.o do texto por esta outra: 

.. Os bens incorporados ao patri
mônio da União, por efeito de fi
nanciamento da safra de algodão. 
desde 1942 até a ce 1946, inclusive, 
não podem ser reivindicados, nem 
está sujeito. a respectiva inco:r:)o
ra.ção a qualquer indenização". 

O SR. A1~ALIBA NOGUEIRA CPela 
ordem) - Sr. Presidente, o· Regi.inen
to prevê o momento preciso para. a)re
sentação de emendas à redação do 
te.'"Cto. Rogo, pois, a V. Excla . , curn
prtdor fiel do Regimento, como tem 
sido, e nosso mestre no assunto, que 

não admita a quebra de ::1os.sa let 
interna. E' preferível que tique a re
d?..ção vHorio.~a para que ~~sa vitória 
continue no texto por todo o sempre. 

O ,SR. ?RESIDENTE -Já. externei 
minha opinião. Efetlvamcn~e. trata.Mse 
mais de questão de redação, e, assim, 
delego à Comi~s~::o respectiva o estudo 
da emenda dl· S. Excia. 

O SR. CT..~EMENTE MARIANI r Pela 
ordem) -· Sr. Presidente, sa.t!...u aço-me 
com essa snluçã.o de V. Excia. 

O SR. PRESIDENTE - Scnhore:, 
repre.sentantf!S, entre os rcsta.nt~ des
taques, encontra-se o do Sr. repre
sentante Arruda. Câmara, nos séguln
teo têrmos: 

Requeiro de.staque da emenda 

N .0 93 

Nas disposl~:ões transitórias: 
Acrf.>sce,1 te-.se: 
/ut. Dentro de dois anoo o Govêr

r.o Federal cnno:.t!·uirá. a. estrada de ro
da.gern Rio-Nordeste. 
Pará.~afo único. O Presidente da 

R~plíhlíca pnderá exigir a colabora~ão 
dos Estadcs interessados na pro.rvrcão 
dos seus orçamentos. 

Sala da..3 Sessões, 6-9-9-«;. - Arru
da Câmara . 

O SR. ARRUDA C.AMARA <Para 
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente, desejo pedir a a.tençã0 da egré
gia As~emb1éia para o de-c;taque da 
emenda n.•' 93, de minha autoria, Que 
considero matéria de alta relevância. 

Diz a emenda: 

··Dentro de dois anos o Governo 
F&deral constn1trá a estrada de 
rodagem Rio~Nordeste . 

Parágrafo único. O Prcsident" 
da República poderá extr;ir a co· 
labor!".çáo dos Estados interessados, 
na prop<'n;ão dos seus orçamen
tos" . 

Tem-se exigido, em preliminar. l\ 

cone:r.á.o entre o texto constitucional 
e os dispositivos a sert:m 1ncluidos n9 
Ato das Dtsposl~ões Transitór~as, ou 
que e.:;s"..s d1spo.s1ções sejam a regula
mentação dn matéria do texto consti
tucional. A ccn(;xáo entre o dtspositl. 
vo em aprêço e o texto da Constitui
ção pode muito bem rlemo.nstrar-se em 
faee do art . 5.0 • n.0 XV, letra ;, que 
se refere ao tráfego interestadual, 



tendo em vista, ainda, o plano de de
lesa contra as secas, que se encontr~ 
no art . 19e da Co!'l:itituiçé.o já votadt., 
no cüpítulo das Disposições Gerais. 
Já em lll:l3 o General Manuel .Rabelo. 
de saudCJ.sr. memória, bateu-se pnr:t 
Que se cm1stnüs~c .~ssa estTada R\o
Nordeste, artéria de alto valor estra .. 
têgi~c quP. atendia substanc1a.lmente 
A.os lnterê:,ses nac1onal.s pelo tntercãm~ 
bto e aproximação dos Estados. pela 
l!gaçé.o de vias dP. C1)ounicaçáo e pe!o 
desenvo1vlmento das cidades por onde 
d~v\n pa::sat . 

Apoiei aquêle velho e ilustre militar 
em tõdn a sua Ink!ativa, acompa
nhet~CJ aos M1r.lst-ér1os, tu!. com êle ao 
Govêrno de então, mas seus esforços 
não }!}graram êx1~o. Mais tarde. quan~ 
do nto a \!Ur.rrP., que: 'tlmos, Srs. Cons
titUii1tcs? Observamos que o :arn.c.;11 fi
cou cH 'idldo em dois setores qu~se que 
isolados um do outro - o norte e 
o sul. 

Todos sabem as privações que o nor
te r.Hl.SS()U por falta de tranS(>Ortt, 
tr..dos têm conhec\mentu do número 
de vlclas. que chc~aram a milhares. 
sepultadas no oceano pelo bloqueio elos 
submarinos e coné.rtos das Nações do 
Eixo . O r.ran.sporte aéreo, de ~~ ~re
~á.rio, estava qua.s~ que reservado. como 
era natural. es ne<:eSGidadt!S de guerra: 
e os que se aventuravam a vtr do 
no:-tc pura o sul por terra. viajavam 
11m mê~ int~Jro 1.!, as mai~ das ·.,;ê7.e:; . 
chegavam ao ~~rr110 da jornada can
sados. futlgados . qur,ndo não doente.:; , 
vítim~s de .febres c da ma.Ió.ria. 

De s~ . por ~.~n to, à vista desta. cxpo
si~ão, se ju.stHíca !>lenamente n. n:c
did:l que plettelo . 
Tod~ os dia~ está-se a apelar nestn 

Assembléia para o. lei 0rdinária. De 
tant<:-, ouvi:- a expressã.o já estou a te
m~r que f'l.S nossas leis venham a con
ve:-ter-s~ . t\~ rn.to, em leis Cl'dinár\a~ ~. 
como ttds . não scjn.m cumprid~-~.~ . Por 
fp lar etn le~lslação ordinári~. Senho
res constituintes, lembro-me de qur:. 
no orçam~nto no ú!timo ano ua der~ 
rA.ddru legislatura. consegUi u1n c:re
dlto de tr~s mil comas para a :::suaJa 
de Ff.rro Central de Pe1·namc·.4c ~J ~ 
outra de 100 contos pru-a um nospltnJ 
em PesqueJra, cidf\.de atingida. . .:-m à\
verso~ J:Jt~riodos de nossa htstórta., pela 
ch~~tla "peste do rato••. 
Pol ~ bem; aquêles dois créditos f<.•

ram vetados . rn.., urgi-me na Paria·· 
mE-nto c:mtra o veto. Apelei pan a 
Càm.n.I n. ordln~ria de então. mRs o 
vP.to flcou de pé, i)Ol'que r9 .;ões pa-

tr!ótica~. que ~.l\'C~ ocasião ·.ic e.xp04', 
não prevaleceram. 

Eis o motivo de meu rere~() . Ná.() 
de3ejo qu~ 1·sta disposição f!qth~ para 
:1 lei ordlnirfa, pr):-que con:.w:l'\ cs al
tos ~ntr.rê.;ses nar.!onais , porqll·~ V<!m 
tr~~r ~T~\'ld~ t.\f;;":nvo\vimentn (' !\i)TO
xirnação dos Estados, coru:· ibuindo 
po.ra intensificar ns relações Ciltncrctals 
entre a c; diversa:; unidades federativas. 
Sem ela não se r~o;olve o prob1ema <te 
t.ra.nsport.es no pais. Já. di7.in o s~· 
Vla.shington Lui~ . '!'lO seu te!11 '"> ·~ : 'go~ 
vernar é ab:'!r es~radas". lZ~· ·~ lema 
vale pCJr um }.)ro(.!'rama de go·1C:rno . E. 
~c go\'Crn tt r é ~brir estradas. t:r.u r.s
tra.da como E>&'~. uma artérh~ !\te :1~1\ 
a nossa terra. que é na vcrrlM!"'· um 
conUnente. aproximando o ..;~:! do 
norte. atl'cl.V e.~s~ndo váric.~ E~~aclus. 
vale e6 por b! u:n prcgre.ma óOW:l'n~
mental. 

Em vis ta di•;so, dclxo m r. u arJê lo 
veemente rt esta Assembl"ia Jl O !:entldo 
de C 1Jm~rlr ês!:ie a~o cte oat~·tottsmo e 
de í..'l.lto · s::nso. relativamente: aos In~ 
~ e1·é~;~cs c! a N~ção Brastleir~ . co:-rsig
nando nas Di:i t>Cslcõ~s ''!'ra!1Sitórtas a 
n~essido.dc imi)erlosa de qtle. dr.ntro 
de d ois ar.oo; , se construa a es~ra.da 
Rio-!'-Torctesr.c. 

E:P. o que tin!l ~t r~. dizer f Mu.t:o bem: 
7Jzuilo bt:m. Pai;na.~) . 

O SR. COSTA l\~TO - Sr . Pre
s1dent::. r.m ncme da Com!~sãa, devo 
de-clarar que s. mesr.1s. é contrária. à 
emenda elo nobre Depm~ao Sr . Arru
da Càma !'a, pc:- entenrler cnu: 0 as
sunto de ve ser ;egulndo ocln lr~~slação 
o:-d1nârin . onclr será eKJm:n ~~:c com 
tôda ate l~~f\o e cuidado \M!tHo t>cm.; 
muito hem; . 

O SR . PRESlDE'!\'TE - Vou S1tb
m~tr;al· ~ voto.; a emenda a :'\W' s~ r~M 
feriu o nubrf" nepres~nt!!..nte. Sr. Ar~ 
ruc'.a Câma ra. 

A Com~ssã.:} nl o.nltes t.ou-:l' ca r.tta. a 
mcsm~L. PC'r {'nt.ender Que J m;ttéria. 
deve ser rratnda na lcgls!~ção o ... ~i
nária . 

Os Se nhores . que npr'Wal'!l a. emen
dB, queira.m l~._·antar-se íPtutsa>. 

Está aprovad:t. 

O SR. · NERJ!!U RAMOS (P!:la or
dem> - Sr. ?r~sidente. requeira ve
rit!cn ç~o da vot-~ção. 

O SR . PRESIDENTE - .>\ :·ec;uer1-
mento do nobre Repre.:;ent:\nt..: .St!n::l
dor N'Preu R3mos, vou prc('r.~l~>r à ve
!'iticar;ão dn votaç~o . 

O SR. COSTA NE'!'O <Pc!a oràem> 
- S~·. P~·~sld~nte, ped1rh r.. V . ElC.• 
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que prccNk·~_,::e novnlT4ente à ·~otação 
simbólica, !J<Jrquc. à vista d0 resul· 
tado, t~lvcz o nobre Jicler desistisse da 
verificação. 

O SR. PRESIDENTE - V ames pro
ceder nov~mcnte e. vctação pelo pro
cesso sim i)é;J!co. 

Os Srs . :P.ep:-e::~ntant~s. que apro· 
vam a p!'lmeira part-e da t:::mr?nda, 
queiram leva nt:J.r .. se 1 Pavsa). 

Está ap!"ovacla Palmas> . 
Em votação à s~gunda parte c! a. 

emenda do Sr. Arruda Cim?.r~. nos 
scguin tes tê nnos: 

"Pa:ft~ra ~o único . O Presicl:::ntc 
a::~. Re\1llblíc9 lJOdrrá c·xigir a coh
boraç~o ~r:s E;;t:Hlos int<:ri'ss~dcs, 
n::.. p•·G~o:·t~C.o elo:: HUS orçr.men
tos". 

O SR. . !1 RRU DA C.II..MAR.A <Pela 
ordem' -- Sr. Pr~side:n te. scEcito a 
retirada d•jssc p~ré'6rafo únicú. 

O S'P... PR.ITS!DE~~1'E - O Sr . A!·
ruàa Cámara solkita n rct!:·ada do 
dispositivo, que ac::ba rte ~er lido. 

Já. estancto o .tS!'i llllto submetido à 
deliberação da C~s::t , vou deferir ao 
pJenáric a <l~cisáv do c~::o. 

Os Senh-or€s, que c.o::cor~am com ~ 
retiradt. da parte da ~menda ~ que 
alude o Sr. Represe r. t: nte Arruda 
Câmara. quQir:lm l<'vantu!'-.:c f Pausa>. 

Está ap!·o·.·~ d~t .!. :eti.-a:!a cPalrr:z.as>. 

O SR. DAH!EL J.i'IA.P..ACO (Pela or
dem> -- P-c:;o verifícn<::lo de votação. 

(Procede-se à 11eriticr..ção>. 

O SR. PRESIDENTE - Votaram 
a favor da e meneia 1~ Srs. Rep!·~.sen
tunte~ e contra 34. Tot3l 156 . Não há 
quorum para a Vút~tç5.~. 

O SR. IVO' D AQUINO <Pela or
dem> - Sr. Presid ente, descj<l fazer 
uma ponderação a V F.x.n e peçO que 
não s. tome c0mo q11alquer desrespeito 
à deliberação da Mesa. 

l\."ão houve número na C~sa: pelo 
regjrne-nto, portanto, o assunto será 
submetido à consideraçio do pl~nário 
em outra sessão. 

O Sr. Os·valdo Lim.a -- Quanto à 
primeira pal'te, não ! 

O SR. IVO D'AQUINO - Deixe
me V. Ex.n concluir o pensame-nto . 
Trate-~ do seguinte, Sr . Presiden· 

te: o Sr. De-putado Arruda Càrr.ara 
solicitou s. retirada d<r destaque e eu 
penso que essa retJrn.da dever!a ~r 
feita mesmo qu~ S . Ex. a não a. pe
disse. Explico PQl que. O texto pro. 
posto por S. Ex .~ diz: 

· •·o :->rr:!;i:ltlHC da República ex1· 
~~há do:; E:stadcs a contribuição 
paru a cnnstruçã o cta c.:stmd::: ... " 

O Sr. l,'..slM Vuar/ e - Istú é um 
e.bsurd(l. 

O SR . IVO D'AQUINO -- Entendo 
que isso ~'l.H: r!·a :·c lodo o nosso sis
tema. 

O Sr. Alberico Fra(Ja - Pe:·~eita" 
rn~nte. 

O SR. IVO D 'AQTJTNO - 5 {', en
tretanto, o t.t :<t'J dis::e:>sc ··:. Unlão 
voderá e ~~i15: r . . . •· ~t1!1da bem . 

E' evidente oue o PrP.sldente da 
Re~úblic::\ nén pede reccb::r delegaGão 
cli: pcd~re~. '!l 'C :ô Clb~riam ao Le
~is!ativo. l"l~::;;m mcsm': dentro da 
CcnstiLniçfi.o p~r:1 ::ss~ c;:-:!g-tr:cia. 

O Sr. Gurud do Ama.ral ·-- Isso é 
rr.s. téria àe !'r.<:açf\o. 

O SR . IVO D'AQU!NO ·-· S crif.l ne
C~'~;s,~.r1o í'! t:~ a . .:.;onst !tuiçfw c:stabelcft 
cesse a <:ontr1tu!•.:.L.o cto.:: l:!:stndos Não 
cabe ao Pres!dentP da Rept'th:ica taze!" 
tSS::>. exi~ência Seria abern: • df: tudo 
qu~ já votarnú2 n c, t.t.xto penm: nE:nte 
da Cartr. Ma~~n::t. 

Por ê.~ s~ moLivo cons1-:l{'~O acerbdo 
o pcciido de s:·. Arrud~ Cãmn :a . vou 
m"-.is além: não de:vili ser subm2t!do 
à ccm!c!ernção ela Ass.ern~U~i~ porque 
é contrd::-ia aü . .;i .s~em::.. Niio sou eon
tra o ;.:11.c. ~ment\J c:lo Sr. Arruct ~1 Cl\.
ma:·a, pelo cont rA:·io , vou muito m~is 
longe, rnt~ndo 4ll t: não devi~ ser c~
j:Gsto à com.ldNn~,oào da Casa . 

Era is~o l)tW ii'~f:jF. ,,.a expllcat· a 
V. Ex.11 <Mufto bem.1 . 

O SR. PRESIDENTE - De fa~o. 
r.s~i~te ra:>:ão 2. \ ' . F.:x." Não quis, 
porém, tom:.u uma d<;cisio arbi trária., 
t::tlvez uu1 pouco forte, entrar.do n~ 
n prec!açCi·::J cl:1 m:! t(·ria . 

Submeti, po!:: . • ~ prcposiçflo t\ Casa, 
quP. . <'m Slla sobcnnb. a rêleitou 

Se tivesse voto de cl€sem na te . es ta:ia 
inte-gralm~nt.e de acórdo "com o Sr. 
SenactQr Ivo d ' Aqt:lno. 

Na vcrific:açfto (!Ue- se fez, en~ontrel 
a~nas 15-6 Srs . Reprr:sentantes . Para 
a votação elo:; requ~rlm'='ntos s~o ne
ce!'d.rios le5. 1~flo havia port~l.nto, 
númerQ. 

O SR. ARRUDA C AMARA 1 Pela 
orcJ..em.) -- Sr . Pre~idente, consulto 
a V. Ex. se a ;J:·ime1ru parte está. 
aprovada. 

O SR. PRESIDE:WrE - Evidcnte
m~nte, pois qu:mto a isso não houve 
reclamação. 
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O · S.?.. . 1'. URET..IANO LEITE 
(Pela. orde·,n.) · - Sr . Pre~.dcntt , se:m 
que ·v. E::tt. t.ornc a 11re~j eno;.c crm:,ultn. 
como imp~rt1ner~c f:, , :-:-w~- JJOr m:1t.tvo 
<!·~ curins!duâc per~~II!":.Lrlrl:l ~ V. Ex1

• . 

mais nu meno.:; ~.t•.!:l11< : c ·, ermin:n-~l.O 
nos~:as votaçf:t:!J? 

Desejaria. te.mb<!:n. l~Uc V. E:<·l . es
c:larecesf:c qu:mtmi rlestaqr.es ainda 
rest::~n1 par~ seH~m vutados? 

O SR. PRESIDE~i-' fE- Informo 2.!) 

nobr~ Rcprc~cntantr que O!'i dcmals 
destaques e:dstt: nr.~- sôbre a M~:.;a 
!oram negad(JS. <P':lmat ). 

O SR. NT::RF.TJ R.AMOS f Peltt 
ordem> - Sr l"fi:~~:..: ;•nte. rrdi n. pa
lavra p~·::a cor.H~li!:·:u- à. cas:t que a 
Comis!-;~O d:l Con~t~tt!iÇi'.o ~:6 não en~ 
trega ô. Mesa a r:!JRr;áo do Atn c!-~s 
Disposições 'l'ransitbz !as, devido a n!io 
ter sirio votado o dispositlvu d!t cm~n~ 
da do Sr Arrucht. CAmara. 

E' c f!!..!C falra p::~.ra a reda~ão nn~l. 

O SIL ARRUDA CAMAR.A l Pela 
or<i.<n'?. > -- Sr Prcs:cJ.ente. informl) ::.. 
V. Ex'l. (J\.le várics senhores neprcsen
tantes ei.1traram no recinto B.pós a ve
rit!cc.çilo. 
N~o certa posd~·e? compute.r &sses 

votos? 
O SR. ALOíSIO DE CARVltLHO ·

A M(:Sil <ieve ü~zcz· :1. ~hamad3, na for. 
mr. do Heg1mênto 

O SR. CA'!ri.ES DE B~!TO <Pela 
ordem > - Sr . Prl.!>ldeat e, cte:sejnria 
saber de V. Exn. .~e roi ne~a·io dc!s
tr.qu~ i emenda n .r 3. til O, uu ::;c por 
quo.l:;u.: r c1rcun~tf\.nc~9 nãu foi o nor.so 
re(!L!Cr!m:.>nto ~pr:.:n!:lc!o p :!!1 tAcsa . 
Ref.erc-~c a em enrir, o uma lei espe
cial Cl)ncc~:.endu certtL:: v:mta:;ens aGs 
ex-combatentes à~L t·'EB . 

O SR. PRES!DE:-:rTE - Devo in
fm·:nar no nobre l1t!prc~c>ntnntt Ge .. 
nhor Cn\J'es de Bdtu, que a. (!::;::;c ~·eque
l'imcnto de de . .;taque dei o segutnte 
<:icsp::teho : 

''Nego. E ' muHo just3. e lou
v~ v~l "'· td éi:t, lna~ nada impede 
s r.·ja rep~odl~Zida em projeto de 
le!. como a própria cmr:r.da enun
c:~a . " 

Isso porque a emcn:d·n diz que "uma. 
lei especial se!·á prvrnultJUcla imedia
tamente at~ós n ü•.stalação do Con
gresso Nacionn.l." Or::.. se ~e cogita. da 
promulge.ção dt lei ~speclal, mtdll im
pctt~ mw os il ur.tres s utores da emend:::. 
formulem, de!'ae ioga, o respectivo 
projt. to . Por ,,utro Uldo, do próprio 
enU!lcb.d·o do prece1to se evidencia nã.o 

ser n m<~lérb. d \: nat.urcz:3. cvnst i Lu
ctonnl. 1\.iil\s. S. E:t'" já :..em o com
promis~:o t!o .r .. t'u vnta, no dc!>pacho 
que exa re1 . 

O SR. CA!R.SS L>IT' BRITO <Pela 
or(lei7P -- Des: .br.:.:t . :r p:.:w.Ls, ccn;. esta 
emenda . B:·. ;.•:·c:ücl-:we, CJ uc a AsEcm
bléia. já l.t·>lé" unr:~:dit!o !tS hom·as de 
Mare~11al :::.o Genc:r11l .Masca.!·cnha:; dE: 
Mcrais, Comnnd:ll1f.r.: c:a F E:B, consa
g·ras.s~ l1'J teJ;t() ct~.s .i:n!. p u:,i r;6es Tr~n
.sitórias st:;l. iwmcn~gtln :l í1.s dr:n·.ais 
cornbat!! ~! tf.s nas i•írr.~~ CXJ)cd1c1onâ.
rias, deixando parn. c1. ·lei ort\miria co
gitar pe;rm~!1•.H'!Z::.ci:\nlc!1L:' c!o assunto. 

O Sr. F. ui Saat~s .- V. Ex:t. t r:.m 
razão; n&o há M3 rocn!ll :;em :;olda.dos . 

O SH.. CAHU!.S DE 'BRITO - Prc~
taríamos c.ss:;. l:omcnuger:1 aos solc!~\dos 
ele. I•'E.B. 

O sr< .. Pru::srDE'i'JTE ··- Como di;;
se, lcm·o <t ! !:·c;:!t.~ i~~o e l h e cla.rei meu 
a.:;.st;nLi..m-:nto lia cc: .. ~!àn o :mrtuna. No 
C!ntant.o, .;::o:r.0 ~~!~tzr:~!n. · u próprb 
emend3. , ta.t~.-~c d ~~ .-.~·s:mt ·J c\r. lei or
dinár 1a. ~·-: · ~:·.' co;~Has:sc a t ~ hom-cr. ~~
gem, t:~tJ.:·ia muito b·.:m no t.e;.:to do 
A to C ons :itt: :;ior.!ll. · Prr~{·ncte _.,(: , po
r~m, li.ar (~m~r&go co ndici!\O, · p!·omo
çao, a.::l Ce -~lt!~t·~l b:-: ::1to. gratuida· 
~e d.c t!1:sl no, ó!·gão de r·~·;)",·~s~r.t~!dW 
c ciivc r~~:> r.1cl.'iici~<S dési.r: gt':1!'.:ro. ~·o
z·~ o..; 111Cri ~-r~s por que n~g-U(;i o des
tz.q ::~. P o.s·;c . ~l!~s . acrr•-:c~:H:tr que 
mantive. ir!·;al· i ~v~l!ntn•Ã: , c~a. n:Jr
ma: t!·:.,:;ll~•io- S::' <.!e n'l.lt.~!·!a de lei or
din:\n~. o C.:r ~ t3.Q ll~ !1~·.u ú .;vla ser 
de!~ rico. 

O ~:L DA:RIO C..A.fc.DOSO -- (Pela 
or.:lc::L• -·-:~r. Pres!t2t-nte , j)ediria a 
V. E::.~ ~n:c~:mnr.:üc . .; ~õb:·e o destino 
àac!o ::to d<..o)tC.qa~: p:H· w 1m n:qu~r1do, 
rebt1V~ll .. 1Cll t~ ~ <· tnenr:J n.o 3 . 658 . 
Parcc·~\!-In{: c~..:vi:· de V. Ex.''. na .ses
são cl:tl.71Ul. , a dec ~ar:v:fi.o d-e que tal 
destc'J!lt::: ~ v13. :;1cio cc.:nc~d lc\o, uchan
do-sc a emenda sà:J t't: a !.l!e.:.!l. T.3lve:>: 
tenh.:t omn.do mal a infcnnnção c!t> 
V. llx .:•. Le q .;al!q'Jer fmm·a . tre.ta-se 
el-e a~s~m~:l C!t:c 1nt~:re~sa sobremodo 
ao meu E~t:.!C:o -e, sobrctuc'.•J , á. sua. mA
gist::t\.itl'~. Se a fmr.r~d:.!. fôsse apro
VIl.dD. . _. b . .~soêmblé!u, n magistratUl'a 
goia.n~ sHia grandcm~nte b eneficiada. 

Fa::-!a, ~ortanto. um ap~lo ft V . Ex.". 
Sr . P re!:.idente, para q u~ subl!llet.esse. 
se po!:sívei. c com a d.;,.tida vênia, ao 
conlle<!lm-ento do pl!> n árlo essa cmen
rln . Ccmo ma~ist-rad r) que fni sei que 
todos os m~us antlgm; colegas de 
Goiás estão com os olhos volt.~dos 
para minha ntuação nesta Casa. E' o 
motivo por que. muito a \!Ontragosto. 
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venho insistindo com V. Ex.11 no s-en
tido de C(mcedc::- o alnàido d~staquc, 
Sei que V. Ex.a, sóbre ter sido juiz é 
também um espíTito l!ix'rnl. <Muito 
l>em . Palmas' . 

O SR. PRESIDENTE - ~. Ex. o. so
Hcitc,u o seguinte: 

··ond~ convier : n~~~s DJsposições 
•• Tnms1tórias: 

São con!>.:.deradvs ... 

A ma teria é dt- instr ução pública. 
Trata de registro d-: tituios, u qu~ 
a...::ho rtüo deve figul·o.r na Constitui
ção. S. E.."".:l é g!·ande defensor, não 
só da magistratura, como dcs demais 
ramos do poder pú bli<:c. Segundo o 
critério d.a Mes.n., não tem ~ido in
cluída na Constituição matéria da 
comp.et(,ncia da legisl[!ção ordinária. 
Breve estaremos funcionando Câmara 
e Senado e de~de já hipoteco meu 
apGio a S. Ex.•. 

O SR. DARIO CARDOS-:> - Quiz 
mostrar a V. E-.<.a, Sr. Pr-esidente, 
que nii.o ~stav::l. alheio à defes:a dêsses 
in~rêsses. Agradeço a explic.:>.ção que 
ac.ab:a dc: dar. 

O SR . Dfu."'TEL PARACO (Pela or
dem> -- Sr. Presidente, parece-m~;; 
ger.:11, nesta Ca.sa, o pesar pelo fato 
d~ import:tr ver~f!cu.ção de votação, 
ha. pouco requenda, ng, der.1ora, por 
uma ~s~f!.O a .m..s.is, da pt:bli<:ação do 
texto venddo das Dispvslções Tran
sitórias . 

O Sr. Rui Santos - Vê V. E:.:.a que 
tinha raz?.o quan::o apelei pn.r:1 V. Ex.ll 
e para o Sr. Ad.roaldo costa, nu sen
tido de que I}ão solicitassl"m ~·erlfi
cação. 

O SH. . DAN!EL F}\R.ACO -· Como 
autor elo pedidu, devo declarar que 
as~~m precedi no uso c!e um dir-eito e 
com a melhor d.~.s int~nções . 

Devo apresentar a V. E:c.a a se
guinte questão de ordtlll. 

A verificsçé.o mostrou nut- s~ acha
vam au~tntes do recinto nove Senho
res Represcntanves: IDHS é hem pro
vável que suas Excelêncfn.s estives
sem na Casa. 

Perilria., então, a V. Ex.8 , Sr. Pre
sidente, fi~sse soar os túmpanos, con
vocando os Sr.:;. R<!pres~ntantes para 
a vota.~ão. e se procedesse à contagem 
como de costume. sem ohameda no
minal. a fim de constn.taTmos !'. exis
tência de "quorum", p:\ra Que esteja
mos habillt.ados n co11tinuar e:m nossos 
trabalhos . 

O SR. PR.ESIDr.:NTE - Vai !H:' J).;'ú 
Cf:del' à chan1.3da.. 

A chamada a~u.c:.ou a presrll<;a de 
182 Sr~. Repre~•,t:n ta.nte.~ . Va1-.s~ pro~ 
ceder à. vota•;ão do requerimento <to 
Sr. Deputa-do Arruda Càm~.ra . scLi
citaru:Io a :-etir3da do parágr~.rl~ :lY>~cu 
da emet:da n .0 ro. 

Os Senhores, que aprovarr. o :requt
rim C:llt(), q u-eir!llli !c van t:lr-s::-. 1 Pausa, . 

Está arJro•: ado. 

O SR. ALO!SIO DE CAAVALEO 
( •) - <Pela ordem) - Sr. Presidente, 
estandr; quase a. ~sgotar-sc a horEJ. cta 
sessão, V. Ex.a pc-dt.>rá resolver a qu~~
tâo de ordem que vou suscitar ngora 
ou amanhã. Tl·ata-se apenas do se
guinte: no fim da sessão vespertina, o 
Sr . DeputadCJ Oa.fé· Filho lndagou ela 
Mesa quantos destaques h'l.Via aind.a. 
p2.ra serem votados na sessã.o da noi
te. RE-spon<leu V. Ex."' que h:l via. 
SE:is. Entretanto, na sessão noturna, 
votamr.s apenas 3. !omol:. stn·pr~~ndi 
d.:Js com a natkia de qu-e .1ão hav1a 
out.rcs e V. Ex.a nos de<;larou que ih 
D~spC'..siçõcs Trun.<dtórias 1ft est.aii<:m 
de.finitiV<!. e comDlr:tamentE.. votoó~.:.:-:. 

Desejava tsclar're:imentos da Ml"'~a. 
tnnto mais ne<:e~~ó.rlos qu~nw tive 
oca.sião de me entcmier pessrolrr.tnt:.! 
com V. Ex." a respeito de um desta~ 
que que est::n'::l. Q\.J:l ~e a ~er st:bno.eti·:b 
ao plenário no inici(, da sessão noturna 

Sôbre ésse destaque, c,uvi c, pucc~r 
do eminente relator da Corni.'!sáo. Se
nbor Oeoutado Ca.t.a Ndn . A.crl'dit.o 
q1.:.e me ·,..sslste o direito d~ !i~'c:r a. 
V. E.'IC."' me e~.clareça sôbre !)e, !'L' !i.~ · 
mente, ê.~se de~t~que já havia ::.~<.!o 
con<:t.Uido, pe..!·a df'l)Qis ser re~u:.~do, 
o que nãc. creio te-ilha p.art:cto dt Vcr :·' ·~·L 
Exr.~:!knc:a. ou se, Jea.lment.e, ::-:.1 cs~•l'Ja. 
ibdido, pc.mr:.noo q ne o rüferido d::s
taqi!IC: e:r.a·.-a ccn-.:!~di<lo. quan-do na 
verdade não o havi~J. sido . 

O SFI.. PRFSIDEN"I'E · ·- C.rc:r• não 
ter f:ido bem com~rendi-do Dvl" \~ç:::.~.~ 
E.-x:celêr.cla. 

Qua.ndo V. Ex:1 falou sôhre o ele.:;. 
r.aque r!:'ferente ~\ coLnddf>r,cta ct.:s 
eleições municip31s, declarei que t~rh 
negado o destaque porque 11:1 vi2. di
ficulda.de de ordem m~teri.al em in~ 
clulr na Constituiçr.o di!\pLsitlvo ae~ 
terminan.do fôssem proce::sa.ctas 1~s 
f'le!ç_ões munlcip::lis. sem que, entl'i::
t.a.nto, ~e fizesse ref t~réncia :lo nú:nero 
de vereadore~ a cit>ger . Muito emborn. 
a Constituição prrceituasse sôbre n. 
elejção para· Senadores e Dcput:.H.lC:!.i, 

(•) Nã.o fo1 rf\'l!·.to pelo ~rr.dc<r. 
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bem como sôbr.2 a de Vereadores, que 
.se realizari2.m na mesma data, con
tudo silenciava qmmto ao nú:11ero de 
vereadores. 

Salientei, enUí,o, que se o nobre Re
presentante, em entendimento com a 
Comi.~s~o. encontra.sse siste:na capaz 
de completar, seu pensamento, teria 
muito prazer em conce·der u desta
ctue. A·ccntece. porém, que S. Ex. a, até 
agora, nada me paTticipou a respeito. 

O!)jetivemcs o fato. E.m Mina~ Ge
rRis fo-ram criados muitos I•l.!unicípios. 
Se n?.o E:stá flxa.do o númerv de ve
readores, ccmo procsde1· à eleição ? 
Far-.se-·ia mJster 'um ato co!nplcmen
tar. 

E.ssa a r3..zão pela qual :n,;_o foi afi
nal ccn.ced.ido o d2·.St8.i(JUe solicitado 
pslo na!J~·e Representc..nte. 

O 8R. ALOiSIO DE C'ARVALHO 
(Pelu crràem) Sr. Presidente, de 
fato tudo quanto V. Ex. a ~t:caba de 
diz2-r foi o que s·e passou em tôrno do 
de~-t?,C!U8; entr·2t s.r.:to, t~v~ enseJo de 
de-claTar a V. Ex. a aue a mecllda no-
dia ser submetida a· denário. p0is a 
fórmula seria enco.ntrada oportun8.
n:.•ent·e . 

Flz Y.&r a V. Ex. a que as el·eiçêres es
'taduais .:.:2 n>~liza.1:ão, sem q~·2 as Câ
m·aJras tenham alnd:;. o nu1Y' .... e'l'o de 
&s·us Rem·esen ts.nt.es fi~~a.do; isto por
que as Disposições Tl'Rnsitórias precei
tua:m CU8 o nú!r.·8'l'O d.e Deputados é o 
me'm2o .. do das Càms.ras dis·:: olvid? . .s em 
1937. Ac::ntuei ?.mda qu·e. con;;·c.qüer:.
t·"'f!1"'"lt.~:· se vi-.o,:J":o <'C:,n o p:rincíl)ÍQ da 
c·~in~Tciêilcia d.;;"'~~i';ições · ~m;i~:;ip~is 
com as ests:dlJais, o númsro d·e verea
dores seria o rr1·~ . .sa~ .. o <ia.s Cfvmaras Mu
nicina1s dü:: ,s olvídas na·qEela d:.üa. O 
mais seria apenas quest~io de redD,ção. 
Frizci qu:; o p-lenário poderia votar o 
d-esta.que, sralvo r~edação. como s'e fêz 
há pouco. 

O SR. PH.~ESIDENTE - Não me 
foi possív.el a.c·e-i ta:r as predi·cações d-:: 
V. Ex.a )J.Cl''que havia o irl:llpas.s.e por 
mim referido. 

O SR. ALOiSIO DIE CARVALHO 
- Como fcram antm:;i.ados para a or
dem do dia da sessão nottu·na seis 
de:..''k~vques e -ef,etiva.ment.e só votamos 
três, e tendo V. Ex. a dito que não res
tava mais ne·nhum, queria ·ter um?, ex
pH.cação sôbre o moti-vo do indeferi
m.e·nt-o da,qu.ele , por mim l'e·querido. 

O SR. PREIS'IDEiNTE- O destaque 
não fci conce.di·à.o, em vint.ude dos mo
tiv.c,s que ·expuz. 

O SR. ALO:ilSIO DE CARVALHO 
- Estou sa.tisf·eíto, Sr. Pire:s1dent.e, e 

pediria a -r,l. Ex. 8 concê·i'icss•2 ..., pala
na ao Sl'. Se·nador :fJ:er·eu Ramos, 
n !:stes últimos instan tes de s·e.ssão ~ue 
EC .S l'•2·S (,f'..,m. 

lll 

O S 'R. PREiSTDE'NTE - Cumpre
iDe aind2. Dond·::rar ao nobr·e Rs'pre
s•enta:lte qÜe, nc.s Municípios novos, 
:n§.o havia Câmara e, por-ta.n.to, não 
pod·e ter sido dissolvida. Daí meu em
bara·ço ·em conciliar a proposta de 
V. Ex.a .com o t:=:xto. 

Se V. Ex.a hcuveES·e Sl.~g·sddo um 
m·2io, com nmito praz·er t·S·fia conce
di ~lo o c.'_esta.q ue . 

Tem a pal-av.ra o nobr.e Rspl'2scn
t~t11 te .sr. 8e·D.3.cio.r Nr2reu R,::t.:C.1o.:J.S. 

O ·SIR. l'TE'REU RAMOS (Pc·h or
dsm) - Sr. :PT2sià·2·nte, p:::ço permis
SQC P"·"J, ""t'~":>' ;Jl' a v Tr:x a [_) .·redr3.·CâD 
~:·; At~ J"ê.~ • J-3GDc:.siç.Õe:s .Cc~;:utudo
nais Transitórias, para a. devida pu
blica.çüo. (Palm,as pTolongadas) . 

O SR. PRESIDENTE - V. Excia. 
s-erá atendido. 

E' enviada a Mesa o seguinte: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que vo-tei pela supressão do 
art. 41. Compete a-o poder judiciário 
julgar o a:.ssunto, apurando, simultâ-
nez.mente responsabilidades. Apresen
to, tod2. via esta sugestão: o caso é 
de suma gravidade e importância, e a 
Assembléia Nacional Legislativa (Câ
mados dos Deputados) dentro de 20 
dias poderá legislar a respeito, poden
do ordenar no sentido de que essa vo
lumosa importância pode ser aplicada 
em favor da lavoura,. dos pequenos la
vra·dores, dos homens do campo. E 
isto de maneira específica, categórica, 
formal. 

Sala das Sessões. 12 de setembro de 
1946. - Campos Vergal. 

.senhore.s rcpres·sn.tantc.s: -- A JVtesa 
da As:::embléi.a Com;t ituinte resolve 
desig·nal' os funcionário:.; da sua Se
cretaria N·::stor Mas.sem.., e Angelo 
Lr:izari de Sou'-.ia Guecl?s; o prim-2i~·o 
';ice-diretor d<"'. :3cáetaria da Câmara 
dos Deputados e Sec:retál'io da Comis
são de· Constituiç5.o, e o s·egundo Di
reto;- do Serviço· da Ata da A'.S·2nl ... 
bléia Constituinte, pa·ra organizarem· 
a publicação coordenada de todos os 
trabalho:s relativos à elaboração da 
Constituição da República. 

O Sr. Vieira de Resende envia à 
Mesa 0 seguinte discurso para ser 
dado como lido: 
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Não tendo tido oportunidade para 
pronuncia1·, hoj-e, durante a sessão 
ciiun:.a, o discm:;o anexo, encamlnbo·-o 
à Mesa parn. sua publicaçtlo, no 
Diário da .Assembléia. • 

Sa·la das Sessões, 12 de setembro de 
1945. - Vieira de Resende. 

Senhores I\.e1Jl'·::selÍ.tantc~; - N2ste 
memento e:ii1 qlle .estamos enc-errando 
os trabalho.;; de votaçào, a bancada do 
EsDírito Santo não pod-e silenciar o 
seu descontentamento, a s-ua tri:steza, 
o ::;eu ds~;ay::ontam3llto diante da im
possibilic13.c\e de vc1· incluicta no texto 
cia c~u·ta constituci.onsJ a ju;;;ta pro
po.siçf~o pela qual se bateu infrutlf~
ranleate, e corn. a qual pretendeu por 
fim à cternizada que.stao de limi.tes 
elo seu pequenino Estado com o de 
Minas Gerais . 

Os representantes espírito-sa:ntenses 
trouxeram do seu Estado a missão de 
solucionar a r.errível contenda territo
rial, e, enquanto muit-os dêles se bate
ram neste r-ecinto contra as arbitra
ricdEudes do govêrno mineiro, a bruta
lidade dos seus policiais de fronteira e 
à própria indiferença das altas autori
dades federais, outros se dirigiram ao 
Sr. Presidente da República, ou ao se
nhor Ministro da J·ustiça; reclamando 
providências, invocando justiça, falan
do-lhes pessoalmente ou endereçando
lhes m·emoriais, um dos quais escrito 
e remetido pelo próprio orador, qus 
ora ocupa esta tribuna, e que ne
nhuma respos,~a mereceu do Sr. Prc
siclente da República. 

Estais lembrados por certo, senhores 
R-epresentantes, do que vos disseram 
vários oradm·es, desta tribuna, da so
lid2xiedade ccrn que nos acudiu, a: nós 
os espírito-santenses, o nobre deputado 
pelo Piauí, Sr. Coelho Rodrigues, ago
nt infeEzmente afastado dos nossos 
trabalhos por -enfermidade que o pren
de ao leito. Nilo preciso, pois, estar a 
::.-elem.brar à douta Assembléia os la
mentáveis e dolorosos fatos que ocor
rem na fror..teira mineiro--espiritosan
tem:e. Traduzem êles uma série sem 
fim ele desmandos policiais, em que o 
Es'i;8.clo do :2spírito Santo perde, aos 
poucos, seus territórios do norte, ao 
longo da Serra dos Aimorés, enquanto 
a sua popula-ção, seviciada, brutalizada, 
2xpoliada, perde suas liberdades, suas 
propriedades, seus meios de produção, 
suas condições de trabalho, vivendo em 
estado de verdadeiro desespero, de v-ar
dadeira insurreição, de verdadeira re
volta·, atritos em que se tem registra-

do mortos e feridos, ocupação de pro
pri-eds,des privadas e de próprios es
taduais, expulsão de autoridades e de 
funcionários civís e militares. 

l'l.i1:1as Gerais, pelos seus represen
t2<ntes nesta Casa, tem desmentido 
t~ds fatos; os fatos, porém, v-eriii-í::ados 
por jornalistas que visitaram a re
gião malsinada, falam mais alto do 
quê a voz c.os representantes minei
l'OS, desmentindo-os em tom que não 
admitem contradita. Aliás, que se tem 
õ.~to neste recinto em prol da d;;fc:sa 
·de Minas Gerais? Nada mais, nada 
m:::nos, que a Minas assiste o direito 
às tetras do Conte~tado, porque o 
g:·s:.nde Estado montanhez logrou ga
nho de causa em famoso arbitramento 
julgac.o no ano de 1914. Mas, senho
re;:;, assent:1cia a viabilidade jurídica 
e moral da dCC2vl1tada decisão arbitral 
ds 1914, que o grande Rui triturou 
em ~ugumentos irrespondíveis, assen
t~1.da que seja, embora, senhor2s, essa 
-ric~büiclade, como justificar a repre
sent3.çào mineira que a polícia elo seu 
Estado invada, à ponta dê sabr-2 e a 
coice cl'2,rmas, territórios pacifica
mente ocupados pelo povo cspirito
~.g,ntense e como tal já re-conhecidos 
pelo S2:1·viço Geogrr~fico do Exército'! 
Se 1Vünas Gerais continua a alimen
tar seus sonhos de conquista territo
rial, nac~uela r2giào espiritossantense, 
nw:mo que dlreito lhe ·assistisse, não 
se lhe desc:ulpam os métodos de con-

. quista :;;,dotados, ca.rregando sôbre um 
povo ind2feso com as metralhas do 
seu poderio e a 'odiosidade d.e suas in
ttl1ÇÕ23. 

t:mo auero discutir, porém, Srs. Re
n:·esent'2.ntes, a nossa questão cl.e cli
i·cito · limito-me apenas a i.' ·:;memo~·::u 

GS acontecimentos, para most~:ar 
qu:;; existe uma questão de fato que 
nem o tcmDo e nslTl as di:::·cussões ou 
eonvênios iog2·ar2<m dss:Z3.ze:r. Diant.e 
de certos Lüos, prejudi:::i::üs às libe::·
dacles e ao's ~iroitos. ~.úbl~lcos, que se 
l'ê11 2tí:.Tn na mt::u1slg~~:lCl3. dcs seus 
8-i:)u.so~>, perturbtmcJ.o a vida na·ciona:, 
Y!.8Jo ll{t cu.t:·o 1T1~i{) d3 cor:·E~ç;1o ssnão 
o elo p·ommci8.mt:Dto da A~s2mbléia 
J·h"io,-i."'l Con"' titnint" s:.b<>rar·" 110 
é1~;:;~1ê -~fe tõé.:::.'; 8.~-àl.t~stõGs ~na~i;:l;is 
r:u"' '' Xii.,.rn 1':::.>-né.-iio'~ cie e~cc"'~'i::~. Daí '-.!. '-' '-;. ··:..,.:.t-... ..... ....,,.,.__ "-'• _.;; ..\. .. \..·~lo.. J.. 

a pra.t1ea, agora tao em voga nes,Je 
~·:::dnto, d2 .se incluir no texto com;
titusio~18.l m.a téTia pertinente às le~s 
o:.:·d.inári2.S; é que <:.ssas regras são 
c<~qucbs que n:?.o devem ser modifi
c<:td:=.s cu deturpadas ao ss.bor elas 
P2JX02S mome~tYc,:lneas, devendo por 
isto mesmo .s2-r fi}:aclas no texto cons
titucionB.l, fugi~.1c1o à fragilicJ.ade das 
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leis ordinárias. O Pl·ofessor AguinaJdo 
Costa Pereira, observando que a Cons
tituição é obra de síntese, ensina, no 
entanto, que a concisão náo deve pri
vá-la de p,;:eceitos essenciais. Aliás foi 
o que muito bem assinalou Rui Bar
bosa, em comentário ao art. 34, n.0 34, 
da Co11stituição de 1891: 

"As Constituicões n2.o ' têm o 
caráte!· analítico~ dr.s codifi·cacões 
legislativas. São, como se sábe, 
1arg[~ S síntesc:s, sum& de princípios 
gerai3, onde, por via de regra, só 
se encontra o substractmn de cada 
instituieão nas suas nornus domi-

,nantes, ·a estrutura de cada uma, 
l'eduzida, as mrüs das vêz8s, a 
uma característica, a uma indic2..
ção, a um traço. ·Ao legishdor 
cumpre, crdi:nàTiamente, revestir
lhes a ossatura delineadas, impor
lhes o o:·gs.rlis~no adequ:1do e lhes 
dar cc.p:=widade real de ação". 

Acresce-::. ta, porém, linhas :J.düHlte, 
o inolvlclável parlamentar e juriscon
~ulto pá tri·o: 

"NJ.o sendo a Constituição de 
um Estado senão uma lei, se bem 
ou2 L:J d2 uma categoria supe:i.'ior 
â tôrJ.as, a lei suprema, a sua. lei 
d2,s leis, nada ob2ta a que a ns.çáo, 
ou o povo, as:::entando nela os fun
damentos ge!·ais do seu Govêrno, 
pJ.l'ti.culari~~e também, no que en
tcncl:::r com certos assuntos, pela 
atençJ.o que lhe mereçam, pelo 
Cl.Üd:?vdo que lhe inspirem, circuns
tàncL:'< s ele o~·ganizaçito, providên
ci;:;,s cie aplicaç:lo, mais próprias 
da es:fe:·:>. m·dinária da legislatura!'. 

O ilustre nrofessor catfdrático da 
Facu!dác~ e dê Direito do Rio de Ja
neiro c:ttêd~· átit.::o iT t ctino por igua l ela 
Faculdad3 de Di;:c~ito da UlJ.iversicl::tde 
do Br?. ::il , há pouco ~itado, expondo 
crf.térics crkntadore·: pa~·a a s;::-le-r.ão àas 
meàicbs f!,·::!rtuteladorn, que se devem 
insc:revrr no te ~r.to wnstitu.cionaL 
observa n1ui judiciosamente: 

"Se a cons{aeillda JU::i.( i,ca n.~
cional puder oferc.cer rc ::;:stêrx~ ia 
efetiva aos fatôres reais de pode1·, 
que tentem burlar, por meio de 
leis ou ates, as ga.rantl~1.2 funda
mentais, então o preceito poderá 
consta r de lei ordinária: so, ao 
contráTia, a vigilânçia ela con.:; 
ciência jurídica /ôr incff.paz de 
contrastar vantajosamente aquê
les tatôres, · .aí a prescrição ficará 
no têxto básico." 

S!"S. Re•prese•ntantes. Intens:.l, e pro · 
longada luta manteve o Espírito San
to contra as intenções e C.'S Atos d-; 
prepotência de Minas Gerais. Em 1911 
chegou o meu Estado a um n·CÔl'>d:) 
com · o seu grande e pode.-osG vizinho, 
finnando com ê·le um ~onvôi!ll', por 
fôrçg, do qual foi noms·ado mn tri
bunal arbitral que, a despelt•) de in
t::g:·Po.~do por nc,mes respeitáveis da ma·· 
gistmtura nacionaJ, pruí'eriu uma 
Eenten.:;;a iníqua, que, fugindo às 
nol'rnas habituais, à prova suj eita ao 
seu exame, aos mais elemer~t::tres pre
ce:ib:J,s legs.is, che.gou a con.l'enr ao · 
Estado de Minas direito ::>. te·rras que 
.êle próprio não rGclámava.. O :fato 
levou o nosso Estado a u:m::t verdadei
ra insurreição popular; rw.:;so Govêr
no nrotestou veementsmente, ::mtes 
mcsn1o d.e re•:::ebida a co!nm1ic!lÇáo 
oficial da tc;rrivel e malsinada sen~ 
tença; nosso advogado, Rui Barllo
S:3., ingressou em Juízo, propondo uma 
rescisória no sentido de ::tlcunca·r a 
desarticulação do monstruoso julgado. 
Não vos obrigarei a ouvir a magis
t::'al petição produzida, então. pelo ex
celso jurisco!J.sulto; limi7,ar-;,ne-ei o::t 

pedir ao Sr. Presidente que a faça in
serir no Diário ela · Asse·mbléia., para 
conhecimento de todos os S.rr; . R e ·· 
pr;;;.;entmJ.tes. Com esta publicação, 
viso esclarecer os Srs. Constituintes, e 
chr uma resposta definitiva e Yiva aos 
membros da representação nuneira 
nesta Casa, que, a despeito da palav~·a 
o.:·acular · de Rui Barbo~a , crmtinn~nn 
a recla.mar o seu s.upo:;to cli1~eit.o bs. ·
sea.dos no imprestável dilJ!OmB. d2 
1914. 

O que é de&con:C·2rtante, S ::nho:·es , é 
que a ação p:·oposta pe~o 21csso Es ta .. 
do está pSt!"alisa.da no Snpren;.c> 'I'~·i
bun:::t.! Pedcr:tl, não se tendo logrado 
solueão a desneito de C.~.;;:.J:·rid o s 31 
a:no.s'. A Const ituic§.o de 37 solucionoa 
a qttest 2.o , e po.r fôrça del~t- o ::)2rv~ ço 
Geográfico do Exército re·COllhe>ccu 
como sendo do Ewírito s ~n:.t•i ter:as 
qu 2 ~,finas contü1ua· a reivindi·car col'l10 
suas, grande pa1·te delas já inv~-:. 'licla 
por suas fôr ças de ocupação . D'2ba
tido nov::tmente o assunto p er ?,Dtc o 
Sr. J\-iini stro da Justiça, êst ::: .sujeit.:m 
a mf,térüt a parecer do CcY::s"!..;:t or G-e
ral ·da República, que reco1ú r::: ccu. p:: lo 
que me consta, a competênc::t elo Se!:
viço Gs ográfico do Exércit·0 para a so
lv.cfto do caso. 

}Tada ~diantou. O Espirit-J San ". o, 
pequenino, sem rep:res.ent::tção política 
que possa enfrent::!T, nmnc.~·ic::nnente, 
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a do .:-~·u a:iv-~r~.t\.rio, ~·. ,,t\ r:.:l.•.(. (liS dt 
pêso no e~!C dL, G(:•:l: •·no 1· '<:n(·::-al, 
sem forca c<.:nnómlCu u:; !)Ol!<:í f .. !, co.l~ 
tmua a 'ser in vadido, c :,.~~i.1u : . H v r: r 
sua pop ~llaçã:J &scor~·a~.:.:G:l Ll~ .:.:'..l :! :; 
terras, de: su3.s la.vou~·:1:., ti. .: .•.:J:t, •. ~ .~ 
cinas, de sem cent.ru~ ,!i. ~ :· .1 b.:!Jw :;; 
habilitação. 

Sentindo .sua ré Pt\::: t: Ll t ~···;i ) 1 ~ ·:;:; ~~i 
casa. quE:: nS.o di.Sl;Le o .c.:..-p!dt..t: ~:)a nw 
de meios p:tra Ci,lót' n:s~:-. ... (:,l\<:~1 •.: C<.!l ~~ 
va àq uilo q ut: os c...; ;i:. t.: t t••:' : ~.·:J. i i~ ~a~ 
chamam •· faturt:s r~:.l.i., c~t: Puitcr' , 
pleiteou uma met.:~a cap.t:.~ ~.:: ,:,OL .. !J<,/ 
vantajoS<:tm~nte a tiist.:; t~~~flr~... •. <~iJ:'-'~ 
sentrando a emtncia tL" 3. &<H . • m t1u.: 
solicitou a indu..:.ao L! o ~cglllllll: ar;.;· 
go nas Disposiçõ~!:> 'l'::un:; :t 0rl:.l~·. 

··A linha d!v~sória <::1.:·.: · '~ ~ ,. 
tado.:. do E:.pi!'lto :,j,lnw t M:u;tS 
Gr:rnis, fixaa.a noj l.J.Ul< U I'~' C>tr;·~<.lll 
em 15 de .selr:mi.L·v ~t. 19 -:l, n~ • .:: 
~rmo~ do § 1.0 do ~u· :.. ll::4 r!:> 
Carta Ccnstit.uclCllú! vt~t:m.t~. pé!O 
Serviço Geográ!i<::J dn Exer :; fL.), 
será, qu~ndo ne<:i:.ss<.\no, ; )~H· í::~t~: 
dem2.rcaaa, a peu1ao 'lt. q~alqut::r 
d.!l.: unidad~s iL1te ré's;:~'. :L~' t: <L 

. ccst.:l das me~mo.s . O Govt"::·:: :. f'.: .. 
dera! decretau'~ ~:; p:- t", .-. :J~: !l~J:,. :; 
<tu.e 1arem, ncces::.B.~.· La~. P:l.~'h . .:!Z.(: .. 
cução do dJsposto ne:5~e: artir;u". 

Esta emenda, ~cmo !iub::!.:;, f :::t/~ st~IJ; ... 
crita por r~la•3 C.t luo à o:> .-:;:-· . H.{: .. 
presenr..anws. Pois bem. Sc-nnwrt>!S, a. 
despeito da fl..u.grank ! l ~C :; :-, .::.!u: ~t.:: da 
medida proposta t: de ti:it<:t r .~;~~.~~!.'!L;::. 
per maicria quase ab.soiuL:~ Cius cm'l::>
tituintes ,foi da rf:<!u ·.~,na pt:i:..~ ptl' .. 
sidência· dest.:l Ca:)U. '!Ut.: lu~~ ~;ulçou 
um frio Jndejcricto. 

Por mais que nos mt-reça, c J: ll\, me .. 
r~ e realmeutt>, Srs. H.i:J:!·,-.·t: l L~tiH .• '.~ . 
o emlnente cidadão quE> p:·""':...i1~ iW:-, 

nossos traoall'los, varão ~nt!' t: lki m:.11:; 
illl!)tres de l\.iinas Gera:;.; , o Sr. ~etw.·· 
dor Ferrumdo àe Mr:lo Via!1'..t , -- ~U; I 
Excelência há de permiti r que a bã:1-
cada do Espfrito Sant.o c.., •.: i..lnk:o t: !<~
mente, a frieza do :;eu à :>.,p:tclJ •). ~fio 
toi ap~n.~s a ~equeninü t:. u·n~:.~ ';)re·..;~W.\ 
bancada espirito-so.ntensr! ~Ut!nl fir .. 

mou a. proposição sugerida à. Mesa; 
esta. bancada se apresemou ;pow cb 
por mais de cem a.c;sin:.nm:~s :..i .~~ ~e
nhores constituintes, e isso no'· pa;.o?
c.e bastante para levar a Pre~ldéndR 
a.o de!e:-imento; certo que- o cl.cgnr.rn
to lhe assegura a fn(;uldacte de con
·cluf.r se.us despachos -:orno t:-<:m lhe 
pare~-a; mas, em proposiçóe~ . ::omu •t 
do Espirtto Santo. apotadns ,H;~· ;~ u~u~
r06os membros da Casa, o Indeferi-

rn.ento se nos Sttif!;u~·l. fúra das pu~xes 
p:-tr L!mentare:.':i, porq ui':'. n •:611 w embo
ri:., a mirn não mt: :;~ar f. \.:í: ('Jue umJ. de
cisfi.ú do Pre.si ~i .: :. ~ r.(;~!:i&. "Cb:·:-n:J!"-SC, 
lcr;it imament~ . uu C~!1 ', :. . :~.'> f,t~al d..t. 
A~::ifrnbléla. 
Nc~te pr~:;:.uposw, .n·;oc:amos os 

ju::;tCJs e a lto!-> sentimentus pa.triótili
tGs do Sr. Pr~;.sidente da Casa, c Sua. 
Exce!êudft ~e (t~cidtu a reconsiderar 
c St~U de\pachc , tão danoso p~ua os 
dir t:>itos e ini..E:r~.•.s.;~ 11-e uma pc.::quenfL 
un!a :t ·:i~ da r'ecleração. Qual n:LO fo!, 
por(·m, Senho:'t'!:i. a nc~:-:~ admi:aç~G . 
quaiH!o, on::E!m VlCWO!- ~ sabt·~ q :.lt' 
S~1a Ex~~ifmcJi.1. h'l.V!!'l. c::1 ncelado o seu 
d~sp:u:ho de rcc:msíá,·rar;áo. rel~c;;~.mdo 
para o vé..c•.1o Go e~qu~-:: imentv llqueJ ~-. 
p rop0~içãCJ que nio c;)r.s tf.~ui paru nó::;, 
esp1! i t.o-~:t n tc-n.st:), uma que-stão de 
c.:cu~rina, ma.s uma quç!'. ~fto d t· v!da . 
tima quesUiu r!•: ~:rrlem públic~: . :Jma 
qucst 5o Que não int.cre~;sa apenas ao 
·no::~~n E.stnd~. mn.s a.:> no~~o próprio 
rt:ciíme fedc:rath·o. 

S(·~lho;· f~ n~· ::r.e gr:.t\'e instunte em 
que vamo:-, Ulc..:rrl'.lr t1 :·; J1uS,".OS t,rao~
ih .:· :~ de votar.:lu tio t.êxLo da nov...~. ~ : :).na 
comtii'.ucíon.ll. qu-erú m:.Lnlfestu . .:m 
nom:: do povú e~j)irllo-s~. ~Len~~. a 
tris t :::?.il, o de::.apontarn~ n to. a (."Jrlf.rà
• :::d::de ci\'ic:l, com ()lH': nss! s~. i.r !~;nos 
à p:·omul~:o.ção de nossa cana p.J :L~ 
ca, s~ nela nf.io consf'guirmos. a ne:: .. 
pe-ito de Lcdcs os n:Jssc;.; e~for<.~vs, ~ll~ 
tódas as nn.:;sa.::. alegaçõ~s ele r.odw, oB 
no~.sú.s protestos, 'incluir t!llt têxco que. 
pa:-a o povo do Espírilo Santo, consti
tui urna Carta de Alforria, a cert.cr.a 
de que a nessa populaçúo podt:r~ vol
br ao trabaLho s-em a~ u p:censôes em 
que vive. ~em a ttunultuo::m viàn qu~ 
nos impôs a arrogância elo seu gran
de c pod<roso vizinho, arrog&.ncia 
contra a qual já nãc exbt . .crn meios le
gitimes d~ reaç:lo - mas, apenas, n 
p~·ópria reação . 

Fe!ízmen t.e, Sr . Presi dent~. ni(> cn
cerr~mos a!nda os n O!i'id!:l Lr!'lba!hoE. 
.l\ssist.e-nos amda o direiti.J ele pedir, 
óe voltar a p:::di:- a reconside!·~;~.ção úUf· 
V. Exo.. in:üste em recusaT; tÜSP<J
mo~ ainda de nnu oportunidad~. que 
não ct.esejnmos perder, v. Exa. ná. rle 
refo:-mnr a sua decisão, permitindo que 
esta douta Assembléia SP. pronuncte 
a final sóbre a proposição orerectda. 
pela bancada espírlto-santense, pois. 
Eó assim, V. Ex• . logrará afft.star de 
sua vida públ1~ a tremenda respon
sabilidade assumida com a sua recusa 

denegand<' ao puvo do Espirlto 
Santo um dire1to que. por certo, esta 
egréglt\ Assembléia não lhe recusará.. 
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O SR. PRE..~OENTE - &atá finda 
a hora da ~&ão; vou levantá-la, de
Bigna.nda para a de amanhA. dia 13, 
a seguinte 

OR.D.!!M: DO DIA 
Ter~ira Ses.'>áo para. recebimento 

ele Emencta.s 3. Redação final do pro
jeto da ConstitUição. 

Dei.xn.ram àe compa..ncer 8'l Senho
res Representantes: 

Parttào Social Democráttco 

Amazonas: 
Alvaro Mau . 
Va.l~mar PedroS3.. 
LeopOldo Per€~. 
CoSltl.e F~rreira . 

Pará: 

Carlos N~ueira. 

Maranl1.W: 
Vit.crino F'rd:e. 
Odi!on Soa~.s. 
Luis Carva1ho . 
José Neiva. 
Afonso Mato:L 

PU:t.u1: 
P..enault Lei c~ . 

Ceará: 

Moreira cia lwcba. 

Paraíba: 
Sam ue 1 Ourt rte . 

Perna.m buco: 
Pessos G ue rrr.. . 

Ala~c~as: 

Góis Mo o t.eiro. 
Medeiros t\cto . 
José Marl!l. 
• '\fonso de Carvalll.a . 

Sergipe : 

Leite Neto . 
Gra.co Cardo~o . 

D1sttit~ l<"ede.ral: 

Jonas Correia . 
José Rome1·o. 

Rio de Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Eduardo Ouvi 'tiett. 
OetúUo Moura.. 

Minaa ("....erais: 

Juscelino Kubltscbe.k. 
Jo&quim LibAnto. 

.. 

i· 

Milton PT':ues. 
Alfredo Sá. . 

Sã.o Ps.ulo: 

. César Costa . 
João Abdala.. 
Batist:l. Pereira . 

Gola.s: 
~.~lado Gcdói. 

Paraná.: 
Flávio Guimarães. 
Robe-rto Olasser. 
Fernando Plot·es . 

Santa Catartr..a: · 

Roberto Gros.sem~ch~!". 
Hnrus .JoT'da:n . 

P..io G4·ance do Sut: 
Getúlio Vargas. 
Brochado da Roch.!l. . 
Elói Rocha . 
Antero Lc!lvas . 
Gllcério Alves. 
N1colau Veo;ueiro. 
~Iérci.J T~bceira. . 
He:ofilo Azambtlja. 

Uniii..o ~moc-rática NadVfU!l 

ALr...a201la.s : 

Sev-erinno ~tm€:5 . 

Mar a nhii.o : 

Alarlco Pa.che<:o . 

p;..aui: 
Matlas Olirn tJil'>. 
Antônio Correia. 
Coelho Rod.rt~;u~. 

Ce3.râ: 

Bew carvallio . 
Rio Gral\cie dQ Norte: 

l"e:-.re.lra de Sousa . 
Alt:ísio Alveô . 

Parai~: 

Arlalberto Rillet r o. 
....Argemiro FJ..qu.eiredo . 
João Agripino 
ErnanJ Sátiro. 
Fernando Nóbrego. 
Osmar. Aquino. 

Pernn.mbuco: 
Lima Ca.valo.lnti. 

Alagoas: 

Pretta.s Ca valc~u:. ti . 

. : 



.Bah:;.: 

.t. ~i ~I:'1.H Ba~i..-o . 

E!;.J>íri to S:m to: 
L'ds Clt. udi o . 

.Mi.:us Ger~Js: 
Mi!to:l Cam~os. 

São P~ulo : 

Mário :Masagã.o. 
Paulo !~ogueira . 
?l~nio Barreto . 

Santa Catarina: 
Ta\·a:es d'Amaral. 

.Pa.rtidCJ Tra~lhist4 Braslle~ro 

..a_-n:-,zona:;: 
l.Kopoltio Ní\"es . 

Dist!'iU) F~~ral : 

Sép.c!as Via n :l.. 
Antó:lio Sil\'a . 
!~rreto Pinto . 

ruo àe Jn nuro : 
Abela:do M:S ~ . 

~ã.9 Paulo: 
M3rcondes Filho. 
Hugo Borglú . 
Guarac~ Silve ira . 
Pedroso Júnior. 

Partido J!e;r..;.btú.•MUJ 

Per:~~mbuco : 

Sousa Leii.o. 

Minas ~ral.s: 
Jad l',igueiredo . 
Daniel Can•:dho. 
Mário B!'ant . 
l'.rtur se::n.ardes. 

Parti.ào Soctal P1'0gtea~...st4 

Pará: 
~oõ-oro de Mendonça. 

Parttcto De:r.«rata Crn-táo 
Sã.o Paulo : 

Manuel Vitor . 
Erquerda Denwcrti.tica 

G o~&.~; 

D<múngos Ve~o. 

Pa.rttd.o Ltbert4dor 

lUo Grande do Sul: 
Raul Pila . 

!..evanta-.se a sessão às ~• horas. 
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Redação final do Ato das Dispo· 
sições Constitucionais Tran
sttórias 

A Assembléia. Constituinte decreta. e 
promUlga o seguinte : 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
. Til.~ NSITÓRJ.AS 

Art. 1. 0 A Assembléia Constituinte 
elegerá, no dla que se segwr ao dh 
prOJilUlgação dêste _'\to. o Vice-Presi
dente da. República para o primeirv 
pe:iodc constitucional. 

§ 1.0 Ess.'\ eleiçã.o tar-se·á por es
crutínio sec.rcto. e será em primeira 
\"otação por IruliM!a absoluta de votas 
e, se nenhum dps votados a obtiver, 
por maioria relativa no segundo 
turno. 

§ 2.0 Para essa l:leic.lo não haverá. 
inelegibilicades. 

§ 3.11 O Vice-Presidente eleito to
mará posse pe;:ran te a Assembléia, r~ 

·mesma data. ou perante o Senado 
Federal. 

§ •.0 O mandatv do V1ee-Pres1de.:.l
te tennirul.rá simultá.ueamente con1 o 
do atual Presidente da ReoúLUca. 

Art. 2. o O mandato do a~ual Pres.i
d~nt,e da República 1 art . 82 da Cons
titutcão> será con tado a partir da 
posse. 

§ l.0 Os mandatos dos atuais deJl1l
tados e os dos .senadores f~<l<:rais, que 
forel'll eleitos para comi)letar o ntl
mero de que t1·ata o ~ 1.0 do ai't. 60 
da Constituição, co1nctdh:áo com o do 
P:residente da Renúbli~a. 

§ 2.0 Os manc'atos dos d~mais s~
naêores terminarko a 31 de .tanetro 
de 1955. 

~ 3.G Os m~màa tos dos governado
res e dos deputados i!..s Asscnlbléia.s 
Leglslativas, a serem eleitos na tor.rn" 
cio art. 3.0 ciés~ Ato, terminarão na. 
mesma data em que findar o do P~
sidente da República. 

Art. s.u A A.sliem~lé!a coust1tuin
te. depais de fixar o subsidio do Pre
sidente e do Vice-Presidente da Reoll
blica pa:a o Primf!iro oerio<lo consti
tucional <ConstituicA.o. art. 86) . dará 
por terminada a sua missão e sepa
rar-se·á em Câ.mara c Senado, o·, 
quais encetarão o e;,cercício da tunçúo 
legislativa. 

Art. t . 0 A Capital da União serü. 
transferida para a re~iAo central do 
Pais. 

i 1.0 Prom.ulgado êst<: Ato. o Prew 
&tdent.e da Rep(lbllca. dentro em ses
senta dias, nomeará uma com1ssAo de 



técD.i-cos rle 1'E·c:onb e-cido v aJo: para 
:r.~:rocêdEG" :1.0 estudo da Jocali.zJ-çáo da 
nova capital. 

·_· § 2.0 Realizado o estudo previsto 
no oarágra:fo antocedente. será êle 
-ei:t.c~a.minhado ao Congr·esso Nacional. 
que ueliberiuá a respeito. em lei es
pedal. e estabelcc·erá o prazo oara o 
ilJiclo da delimitação da área a ser 
jncon:w:·ada ao domínio da União. 

§ -3.° Findos os t.raba.lhos demarca
türioz. o CoDg.resso Nacional resolverá 
süb.re a data em que se efetue a mu

. da:1ça da Capital. 
~ 4." Efetuada a transfe:::.-ência, o 

;-üün.l Distrito Federal passará a cons
t.1tuir o Estado da Guanabara. 

An. 5. o A intervenção federal. !lo 
.ea&O do n.0 VI do a1·t. 7.0 da Consti
tHi.Qào. ainda <1uanto aos Estados _iá 
ern e:.t..:aso no pagamento da sua divi
da fun.dada, não se poà~rá efetuar 
antss de dois anos. contados da pro
J.imlg;~:(.~ã.o dêste Ato. 

tu-t·. 6 . 0 Os Estados deverão. no 
p:.a.z.o de três a:nos. a contn da pro
mulr~n,çáo dêst.e Ato, promover. por 
:-:<.c6n'io, a demarcação de suas linhas de 
üonteü·a, J:>Cld.endo. para isso. fazer al
tera";;~ó:::.s e compe~:sações de áreas. que 
at1mda1:1 aüs a-cidentes natu.:ra.i.s do 
rer:eno, às c0nveniências . administra
tivn.s e à comodidade da::: p0pala-çõ~s 
jfonteiric:::u::. 

§ !.0 • ·se o sD!icítarem o.s E:;tad.c.s 
intc-ressadDs. o Güvêrno d~ Unifl.o de~ 
vu{.c. e!'l-canega:· dos tr:>..Da1h-:Js dtmar
catórjcs o Serviço Ge·ográf!cc do E~:ér
dto. 

§ 2.0 . Não se cumprindo. p::]c.:; E~
tados ;:o, que fõr apli-:::ável, o disposto 
neste o.:'tigo, o Senado Federal :-lclibf
ú.Tá a respc:ito, ::·em prejuízo da c<nn
prtêncb estal;elecida. no <>-~·t.igü 10:. 
I. "e" da Consti tuicã~l. 

ltrt. '7. 0
• Passam i~ prupriedacíe io 

Estado do Piaui ..-"c; :Lazenda!> de gado 
dn düminio da J-Diáo, situadas 11\:J Te!'
ritó:rio daquele E:,tado e remanescen
tes do confisro aos jesuiias no pe
riodo cc.lonhl. 

Art. 8.0 • Fk:=tm extintos os rttn:)~S 
Territórios de Iguaçu c· Pmlta Porfi. 
cujas áreas volverá{) aos Estado.:: de 
onde foram destacadas. 

Al't. 9. 0 • O Te:;;:itói'io do A(:re ser:'! 
elevado a categoria de Estado, com a 
denominação de Estado do Ac1··e, tã.o 
I·or::o a.s .<:U:ls rencl.1s s~ to~ne:rn ignaí s 
às do Estado atuaim.:nte de l::E-nv:· 
arr-ec?.dacâo . 

Ar:;. lÓ. O disposto no 3rtig·o 56 r~ ~'\ 
Constituiçã-o não se apE.ca ao Terrü6-
tio de Fernando <i e Noro:a.h.a .· 
. . A.rt. 11. N-o pnmeiro d.omingo :1por.: 

·r:cnt.o e yj:r;t,~ dias contr.,dos da ~or{~-

::ns-

mu~gaç:Lc· df.sw Ato, proce<kr-se-á, 
em cada Est.~Mio, às eleições de Go
verna,dor e de deputados às Assem
bl-éia..s Legislativas, os quais terão fun
çfi..o constituinte. 

§ 1.0 • o núme:.:o d-os deputados às 
Assembléias estaduais seTá, na pri
meüa €leição. o seg~únte: Amazonas, 
trint~. ; Pará, trin;,a e .s€'t€; 1tiaranhão, 
e·inta e seis; p;-'l.UÍ, t1·inta e dois; 
Ceará, quarenta cinco; Ria Grande 
do NQ:rte, trinta c: dois; Paraíba, trin~ 
t.a e sete; Pel'nambuco, cinqÜ·2nta e 
cinco; Abg·oa;,;, .:rinta ·2 ~inco; Se'1:
g:irJe, trinta e düis; Bahia, sessenta; 
Espi!:ito Santo, trinta e dois; Rio de 
Janeir-o. cinqüenta e quatro; , São Pau
lD, s-etelta e e:in;.-;o; Parc:.::1á. trinta c 
~ete; Santa CR ~,:1.~·i!1a., trinta e sete; 
Hio Grande .do .~ul, cinqüenta e cin
co: Mina.s Gerais, ;setenta e dois; Goiá.s 
trlnta, e dois e Mat,o Grosso, trinta. 

~ 2.0 • N::~ mesma data se realiza
rã-o, nos Estados e no Distrito Fede
ral, ci.::içóes para ( tereeiro lugar de 
s~n:o!-ô.:;:::.· e sem F;up~::ntes tConst. arti
go 6ü, :;~ 3.0 e 4.0 ) e bem assim para os 
suplentes p~.rtidários dos senadores 
e1eito.s Em 2 de .t'-zemtro de 194·5, se. 
em r~l2_ (:áro a êstes. não tiver o.corl'ido 
vaga; nos Estados onde o número dos 
rer)l·es ~mtantes f:J. Càm:u·a elos Deputa
dos nã.o co!· ~·e.c;nunda ao estabele<:ido 
na Constituiç&.Ó: nos Territórios, ex· 
cdo os d() P~cl·e e de Fer!landú ele No
r:-rnhal pa:ca um jeputado f·2dcral; no 
Distrito Federal, _Jara 50 vereadores; 
· ~-.. ,_. ,.:".r· u-,'~C"icõe<= el"itonlis l'P':DeC·· 
~), _~ .. r_,-;:··> ~~-::J.'~;~ -;.:~~.~~;,n· "l,~~i.ll~ ~~-;1ro · c'~ r:1 C'-'""' .. \;; c_ ·a.J (" 
\..'-' • "-" • ) 1 - .;_~_ •· ~ - looo 1-'~~ _.I_ ..... , , • .• L_ - .. ~.L.I) ( .• ~ 1;:/ 

c;;·i.sT-€U r es on q~1e vic;.: em n. ocorrei' ate 
:.~~ -~ di~1s rtJ)tt:r:. d.'J JJleitu. a:~s!rn como 
LE: :·[~ t~~(·j(~ ~ ~ o flc·s rtS1JE-e (:L.v~Js S1l}Jlt~!Jtes 
s~:.~ ::·~- t: c ... t.:-~~· lte ~(:·IlL',clo~:c.s . 

~ ~~~('· Os r:~lrt.J.d~J:; lJOdcrüo i.I!S\~re
~-.:~ r. em cada :Siit::~(ÜJ . pr.:·a a Cáman.t 
Ff;:~:r:r~l!, ~13S eJsiçóes !'Cferidas neste 
·:·•· r·-;,.0· tn ·~-ic- r:, ,t·" '"'"'''l;rl,-,'"-or <>le'In do 
' ·•·, .1.~:., ·, ....... '··'"""•-'., ·-••.- ~.J •• ~- - · ~"'" ,;,.UL~V ;..) Lt·-"' ,4. 

!~HlTle~·a de~ r.tcyyu·t:r~dos a. eler~~er. Os su
l~lcn·:-{!s cp.<e rt:slut.-:;.rt~:T! dessa eJ.eiç~.o 
~: tl~.:stituiTü o, nos ca::os menciona dos 
··~i. Cc:n~:;tit-u!çi!_ o e n :-;, !e i, os que forem 
r: J:: Lc~' nos tf1Tnos dê ste Pfl rágra.fo e os 
cü1 mr:-;rnn. lpç~e zl6::1 cuja Esta de su
pJ 2 Di.es ':.:-c tenha esgotado. 

~ ~.r· N5.o será permitida a. inscri
r;'>o cie um nw:;;·(;o cnndid8.CO por mats 
df' ;.u1 Estado. 

::, 5. o. C) 'Ti'd:lli~:lhJ Superior ElcJ.~o
,., i , ,!·nyi::!:.·nr;!<--,fá !Xt~-::~ o cvmprimen
t-·.) (! (;;;:;:.c f,l·t.i~ :·o :~· c:os p.a.rágra.fo::; pre
r· .: :i::J:t-es. No e:-i~Tcíe~o cless~ compe
~ ·~':;cj~,o, o ms.smo TdbunaJ fixar5. 
r:·:. 'l'f:~t.a ôe dc-~àos ef::tati.:::tkos oficia!s 
'> ., .. ,, ... -,- c:-,·o -1n '1'JV("' -...J, ...... ,.e,.. na rf'')l'e-
.~ : · - - _ ::~~;-~~;-~- ::;ds~r:~!J. _.,~(;!~~;~(~~.J1.te ~> c~{,ité-
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Tio estaoo!~c:ctd tt.) iu-t . 5íJ c ~ ~ 1. , ~ 
2.o da Cvnst.ltuiçã-J. 

i 6 . u. O m!Uldnto do terceiro ::H~ L) .l
dor será o de menor du.racAo. S~:, por 
uaa n1esmo Estado ou pelo Distrito 
Federal . fõr eleito mais de wn S<!na
dor. o nmndato do mais votado ~rà 
o de maior duração. 

D 7 . 0 • Nas clr.-ições <1e que trtttll ê .Ht! 
art.iRD ~ó preva lecerüo as ~g uin t~-; 
J.ne!egibUlda.dea; 

l - Pa.ru. O r. VF:ruad()r : 
a> Os Ministro.:, de F.;star:io que estl

verem em excrr.fcio nos t res me::>c:; 
anteriores à E'lfüçio . 

b1 no l<'l:IP«:\h·o &it:,do, o.s que. {\té> 
de%oito meses a1:tcs ~1 cle1ção, hou
verem exercido, me:;•no interinamer.t~. 
a função de Pn:~idcnt.~ da Repúhllc:a.. 
ou de Governador ou Intet"\'entor ; "' 
bem assim os secretârio6 de Estado. 
os coroandtm:Oc!S de regiões mil!tar~l'i . 
os chefes e o~ cuml'l ~:dantes de p. :li
cia. 01> rn.l~ist radus e o cheie do Mi
·rW;térto Púb!Jco. nur. P. )tirP. rem nu 
exercício dos car~o~ nos dots m<:.!\~.·: 
ante1·J()re.':i à d~~~~:to : 

Il. P<ll'a S ·.'n:H:or•·:- t• J.~pu~udc; 
.Federli!S e re!.P!'c)tlV<'s wplentes. o.; 
que. até s~!s me~E'S anu::, da ~lét~lto. 
houverem e~ercido o car~o c\c~ Go
verr.ador ou Interv:·ntor. no r,-~pectlvc 
Esf.adl'l ~ ns <tem:Ú:; 1\•ltorio~dE'~ r ef<'
rtdas no Inciso I , que esth·erem no 
eurclelo dl)& cargos nos dois me.~·~ 
anteriores à f'leicr.o. 

m . YJar:l Deom adO.<õ às 1\S~m!>lf.ill.'> 
P.Stadu~is ~s lltttor!d:Ldes referidas 1w 
inciso I . a ~" o. se~unda parte. Q!..l~ 
estiverem nu !.'>:r:rdc~o dos c:~.r!!DS nr>~ 
dois u-.~l\i~s a 11 i'erion.•s à. <!leiciio: 

l'\'. Pttrtt V.•rC(\dO.,C':\ à Cà.ma.ra d('l 
DJstl'ito Fed("tiJ l. o Prefeito e u :\ uuto
rida.dcs rt>ferfcta~: r'o inciso l . a E: b . 
:'\eguncia p~rt~·. Qta· c:sttve:rem no ~~xer 
clclo elo:;; .:a r~o5 no~ do L-; meses ante
riot'~ à. f' \t•lCRO. 

§ 8.0 Dlplorr.ados. os Deputad()S à.c.; 
Aasembléla.s J?:staduais reu.'llr~se-iio 
dentro de· dez dtas, sob a prcstdénciR 
do Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral. po!· convocação dêst~. Qlie 
promoverá n elelçQo do. Me;;a 

J 9.0 O Estado que, até quatt"o m~
scs n.pós a tnstalac>lo de :ma A!=s~m
bléla. nl\o nou\·er de~retaóo n C<>n~ti, 

. tuiçlo serl\ submetido. por :1~\,beraçào 
do Congreseo NactonnJ. .:. dt> um do ; 
outros que Pt\.r~cr maf .. con\·~~tentt- . 
p,té Que a rP.fo:-me pelo processo n<:.'l. t 
determinado. 

Art. 12. Os &1tados e 0$ municl· 
})i~. mquanto não forem promulgadas 
aa ·eonsUtulções estaduets, e o Distrito 
Ped:!ral. atê ser decretada ~ ~ua \el 

orgânt~d. :.:·riu ad~t!illlbrrado., d~ <: ·J:1-
torm.tdade com a lr:gi~la.ção v1gent.c u-t. 
data de promulgação déste at.o . 

.Paragrllf,; úmcf) - Oo.; 4'().9 do;:; 
Inter;·ent.1r~.s ca~:-a, dtntro d~ de-t 
dias, recurso de- qualquer c:tdádÕ.I) pan 
Q Presid~nte da. RcpúbU.~a : c , 10:, mc.i
mos térmo~. rec ur.:::>. para ú In te rv(•n
tor. dO.:l atos do3 Prefd~o.<, m :.mict· 
JJais. 

.'\n . 13 . .'\ d iscrlrn.tnac;l\o de rP.nda." 
esta~electda..; r~o.s rl !"ts . 19 a 21 ~: .N 
da Con~titulçlo Fed ~l' !t!. c:ntrarl\ eu;. 
,-i~or a 1 de janctro d~ 19-18. n~ ~)llt'l·~ 
em que moolfic~ o resinle ant.t-rlor . 

2 l . c.. Os Estet<:S o.:; , que coor~Uecn lDl
po~ws de e:cponução oc.imll d·l l!miL~ 
prevl!:il<l no u~~ . 19, n ." V . redut.irã,j 
gradu ~IV ll Olf n ~t· o eJC~.:>30, d~ntro no 
prazo dt: quatn.~ a:l)'i, salvo o <.11Spo.4i~) 
no § G.l) da·1uele dispo..~ith·o .. 

~ 2.0 A parttr de 1948 ~ cumprir-i 
~ra.dativa.menl.t!: a1 t"ao <'Ur~o cte doli 
anos. o di.~ipOSt() no art . l 5, ~ 4.0 , en
tregando a. UnliJ.o ao3 municlplos li 
metade d!l r.ota no primeiro &Jlo') l~ rl 

r.otnlidtlde dela n,) se~tu.ndo; b' rl.l.' 
Cl.l~~ de Quilt.:-o llno.s. a Pxtinção do.; 
irnpo~tos QUf>. !)ela Constitlli~f\O, se ~io 
incluam 11 •\ comrH~têm:u' dos gover
nos yue atu<lhtlP.n te os arrc.-<:adtun : i': ' 
t , no eurso di! de'l ano:>. o di:w~;t.o nu 
art . ~c da con:; t ft.nlção. 

~ :J.•· A l~i fed~ral o u ~blad :!al. con
fot'Il\e o <:aso. t)()derá c:;tahclecér pra=.v 
l:lA.Li bre·/c paro o cumprimtmto do' 
ctisposlri vo..~ ind\o.'adc1S nn~ p.!tri\grafck> 
antcrtore .:; . 

Art. 14 . Para coznpCJ.si~ão dt> Tri
bunal FedE. r~ 1 de Recursos, na parte 
constitutda ele' m3-Kistrados. o Supremo 
Tribunal Pederal lndicarit., e fim de 
~erem nomea.dos Pi;:lO Pre.-;iden.t~ d:l. 
Re!lública. at-!! tr~ dos juizes e su~ 
tlturos ca e.~i.l.nta .Justiça Fedend. 
se satisfi?.erem os requl.sllos cio P.r
tigo 99 da constituição. A incilcac:áo 
será fetta, ~empte que p~h~l. tm 
lista dupla para cada caso . 

~ 1. o ~o a póR o prazo destgno.do 
no art. 3.0

• o Congresso Nacional fi
xará t>m lei os venctntentoe dos JuizeJ 
do Tribunal Federal de Recunos: e. 
centro de trinta dias a contar d" san
c!ão ou promulgaçãn da Jnesmll lc\, o 
Presidente' da ftPY'l"'thlf~!! •·tetuan\ as 
nomeaçõ<?s p~a o.~ respectivos cR.r~oa . 

§ 2.0 ln.,ta1ado o Tribunal, eJabl, · 
nrá é1e o ctu Regttnento Interno t." 
disuorá sõbrr a organtzaçlo d~ suA 
Secretaria, cartórios e dem&J-1 se-m
ços. propondo. em conacqU6nol2.. ao 
Congre~ Nacional a criar:lo dos ea.r
IM administTativ06 e a flxaçlo doa 
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veneimtntúS que i:hcs · &.o int:-rrmu:s 
(Constituição, art 97, Il). 
. § 3.0 Enquanto não func1or.ar o 

Tribunal l'roeral tic Recurws, .J Su
p;remo Tribunal Federal continuará a 
julgar todos os processos de sua eom
petênc~ia, nos têrmos da legislação an
terior. 

·~ 4.0 Votaria a lei prevista no ~ 1.0 , 

o Supremo Tribuna.! Federal remete.rá 
ao Tribun~l Federal de Recul'~o& os 
processos de competência deste que 
não tenham o visto do respectiVJ R.e-
]ator. , 

§ 5. 0 - Os embargos ao~; acó~·àãos 
proferidos pelo Supremo Tribun-a! Fe
deral continuarão a ser por êle pro
Cí~ssa.dos e julgados. 

Art. 15. Dentro de dez dias eonta
f.ios · da promulgação deste Ato sc·rá 
(Jrganiza.Oa a ·Justiça Eleitoral, nos· 
tfh·mos da Seção V da Constitnü,~~o . 

§ 1.0 Para composição do Tr.:.bunal 
Su.períol' Eleitoral. o ri'rlbunal j-:> .)us
t]Ça do Distrito Federal elegE>rn em 
escrutínio secreto, dentre os seu& de
~;etnbargaàores, wn membro t>fetivo, 
e. bem assim dois interinos, qu,, iun
r:íonarão até que o Tribunal Federal 
de Recursos cumpra ú di!;posto ~o al'
t:lgo 100. I, b da Constituição. 

§ .2.0 Instalados os Tribunais Elei
torais, procederão na forma do ~ 2.0 

do art. 14 deste Ato. 
§ 3.0 No provimento dos cargos das 

Sf-cretarias do Tribunal Superior Elei
tora! c dos Tribunais R.egionaJs Elei
torais, f:;fr~.o aproveitados os fundo
!'Jários efetivos dos T:ri.bunais exc:nt.os 
fffi 10 dr: novembro de 1937. se ainda 
cst~vcrem em Rerviço ativo dn rTr.iáo. 
e o requererem. e, pa:ra compk·ta1 os 
l'f:'!;pectJvos quadros, o p~ssoaJ que 
atlm.lmentc integra as SecretarÜH.i dos 
mesmos Tribunais. 
· :i 4.0 Enquanto não se orgamt;;xem 

cf:f1r.Jtivamrnt.e as Ser:retariaF dos 
mesmos Trjbunais. continuarA. em 
f'Y.:Hekio o pessoal a que a!ude i.' final 
co ~ 2.0 àên.e artigo. 

Art .. 16. A C8meÇa;.· de 1 de janeiro 
ú.! H:;·17. os mae:istl's.<los do Distrito 
Ftx1r~ral e do!; Estados passarão a per..: 
eebe1· os vencimentos fixados com 
observância do estabelecido na Cons
tituiçã-o. 

Art. 17. O at.ual Tribunal Ma.ritimo 
(~ontinvará com a orgaD.ização e com
petênc:ía. que lh€ atribui a legislação 
11ip;ente, até que a lt>i federal disponha 
<l rf'Speito de acôrdo com as normas 
:deda Constitujção. 

_Art . .. 18. Não J>erqeram a nacionali
~ade os brr..,~ilt:il'os gu~~ na úWma 

f,t:.1<<,·~a, pYestnr.lí..m berv5ço militar As 
N·ações aüada!l, embora sem liceiM}a 
do govêrno brasileiro, bem como os 
n'!.~nores que, nas mesmas condições 
os tenham p:!'f'.stado a out.ras Nações. 

ParágTk1fo únko. · São considerados 
estáveis os a·tuais servidores da União, 
dos Estados e Municípios que tenham 
partkipad.o das fôrça~ expedicionáriaB 
b!as1le~ras. 

11.rt. 19. São elegíveis para cargos 
tü: represent)lçfi.o popular, salvo os 
de Presidente e Vice-Presidente da 
Hepúblíca e o de Governador os· que, . 
t~nào adquirido a nacionalidade bra
.!;ileira na vigência de Constituições 
ant-erior::;-:;, hajam exercido qualquer 
ma.ndn:t o cietjvo. 

Art. 20. O prece~! to do parágrafo 
único do art. 154 da Const.!tuição Fe
deral nã.o se a Dlica aos brasileiros na
turalizadüs qilê, na dat-a dêste Ato, 
f·stíYeren1 exe1·c.endo as profissões a. 
qi.i€ · o mesmo dispositivo se refere. · 

Art. 21. Não depende de concessão 
ou autorizs.çào o ~.proveitamento das 
que:das d2.gua já utilizadas industJ:i
"'-li1.1ente a 16 de julho de 1934 e, 
n.::stfs m~smos têrmos, a exploração 
das minas em la wa, ainda que tran
sit-Oriamente suspensa; mas tais apro
veitamentos e explorações ficam su
jeitos às normas de regulamentação 
e revjsáo de contratos, na forma da, lei. 

Art. 22. O disposto no art. 180. 
~ 1. u, (\a Cons :ituição não pre.1udica 
as concessões honm.ificas efetuadas 
antes dêf.t€ Ato e que fi.cam mantidas 
o;J restabelecicb.s. 

AI't. 23. Os <ltli3h ftm{·.ioná:jos in
terinos ci;;1 U~1ir.o. dos E:;;tac!os e IV:I:u
nicípius, (JU€ con~em, pelo menos. cinco 
anos de exercício, sex·ão automàtica
mente efetivados na data da promul
gação dêste Ato; e os atuais extranume
rários que excr~:a·m. função de caráter 
p.ermanen~.e há mais de cinco anos ou 
em virtude de concurso ou prova de 
habilitação serão equiparados aos fun
cionários, para deito rle estabilidade, 
[> ~~;s~ntuloria, lice:Jc:a, dffiponibilidade 
e t~r1as. 

Pa;-ágrs.~o único. O dis:po.sto n&s
t~: art.iro n.fio s·~ ~!'Jlka: a.) aos que
exe.rç·:t::r! in!.:=:·ínamcntc 12a::-gos \rit~
lidos: iJ) nos que rx.rrr:a:n cargos pa-
r"' c·"J·,... .,)l'{)"im<>·~>q t:"' '·"n;..,, '>'"'"·~ · o ., '• · ·-' r- '• -1·-:·•L, .~r._,., ...... ~ .. ,u-c..:.. 

<·.onr·u:·f·:), co'l:tl m.c:<~nçoes rnce·rrada~; 
na da.t.-1- de r.n··vmulg..,~ç5o d?.ste Ato; 
c) aos que tenh.am sido inabilit.ados 
t-m concurso pa:;:-;J, o car~·o exerciào. 

Art. U. Os funcioná:rlo.'5 que, co,..'l
fcrme a. ::-e.trisla.ção ent.&. vigente, 
al(;'~n:n:Java.m fançõe~ c;e magistério, 



- 32~1 

técni<:a~ cu dentilfíe<J.s e l11l&, p.:la de· 
-~acumulaçã.o ·ordenada pela· Carta de 
lO de nove.mbro de 1937 e Beoreto-1e1 
n.0 2·~. de 2'9 · de novembro do mesmo 
.a.Eo, perderam cargo efetivo, ~tw néle 
cm1sidera.dos em dispor.ibilidade remu
nel'a.d·a :;;.-::;é Qt~e sej:?.t\1 reapro,·eitadc,s, 
sem direito 3. ven.cime'ntos €W atraso. 
· Parú.~rafo úrüeo. F'k:am re.sr.aheleci

dr-..s ~~ s 'vantagens d.t~ apos-snt~.doria ~-os 
que a.s pcl':le·ram por fôrça do men
ciorH~do d:::.creto. SE:.·m dii'EÜD igual
m 2ntc a l}Crce•pçáo de vr:m.:cimer .. tos em 
n.t:.'R.':'O. 

Art. 2'i. F'i.ca a.S5•egw:li.do ao:i lü:n:ClG
náric·s d E;,; ;:-)êcl'etarics àas Casas do 
Poder 'Legi.sla.t.ivo o dir-e-ito à pe:roe~1-
ção üe ~.r:>-ti.fic-açõe..s- adicion:J..is, por 
tempo cie serviço. 

J\.rt. 26 . A 1.1iesa da Assem 1Jléic~ 
Constituinte expedirá titttl.o.:; <le no· 
meação efetiva, aos fm:cionário;~ int..e
rinos das Se·cr.eiJ:ariss do Scnooo e da 
Bàuulra cl.cs Det~utados, ocupantes de 
cargos vago:3, que até 3 de setembro 
de · 1916, prest.<\ran1 serviç<:.s d1..1.ra.nte os 
trabs.lhos d.a -elaboração da Cor.sti
tuição. 
· Pft.rág~·afo único. Nos ca1~·os ini

ciais, que vierem a vag.ar, Eenw ap:!.'o
veitados c~c; int-e1ines em exercício ate 
a me8ma. · data, não beneficiadO$ 1)()1' 
êste artigo. ·. 

Art. 27. Durante o pra:w de quin:;:e 
anos, a conta1· <la instalaçã.{) da 
Assembléia constituinte, o imóvel ad
quirido, para sua residência, por jor
ualli:ta que outro 11i1o pcssua, s-erá 
isento do in1'pôs.to de ·transmissõ.o, e, 
enquanto &En'h· ao fim previ$to n-êst-e 
nrtig{), do respectivo impôsto predial 
Pará~rafo únko. Será ~onsidera:do 

jornalista, para benefício <lêste artl~o, 
aquele ·que comprovar estar no exer
cício da pl'0fis .. «.ão, de acôrct·o com 9, 

l€glsl8r;ílo vigent.~ ou nela houver sido 
t:..-lJC:~{(~D.t.~(}O. 

A1't. 28. E' concedida a.nistin ·"'- to
-dos os c\c1ftc1.B.cs oondderados insub
mi."J.Sos ou cles-e!'tores o. t.é à da,t-a ·da 
promulgaç~.ü df~st.;• Ato. ~~ o~m :1."-Sirn 
aos oJ:rabl:lJhadores que tenham sofrido 
p.enas discipltr..ares. em cons-eqüência 
d·c- greve3 ou dissídios do trê,balho. 

Art. ~9. O Govêrno Fed·eral fic~t 
obrigado, dentro do prM'.o d.~ vinte 
~-cs. ~ contar <la data da promulga
l(ao ~esta Constituição, a trocar e e~w:e
cutar mn pt<\no de aproveitlS-mentn 
t{)tal r:' ~s '\.10.S..')·ihHldades econômicas do 
R.io São FranciSteo e se1~.s a.fluentes, 
no. q m~J aPli('.adi.. ~.n.ualmente, qt;:.anth 
nã.o h-.ferior ·i.\ u ... ''n 110!' ce-n.l:o d.~ su.~1s 
l'~-1J.das tributá da~. 

Art. :3ü. F i1:a assegurad<:\ a. todo:; 
aqueles QUe ::;e p!''evaleceram do pireh-u 
de l"ec.la.rne.ç~ .. o ir!.Stituido :Pelo . pari
grafo único do · art. · l8 da, Cons.tttut
cão de 16 de · ju.lho de ·1934. s: facül.
dade <le plei tear perante o Poder Ju·
did:h~io ó l"S-ccnh~cim'ento de séus dJ
reitoo, salvo q'Lt::mto' aos vencimento .. 
atrasndos. :.elevadas. cl.estaxte, ou&.iJ:>
q\:t:r JYre::A::riçÕ€.5, desde· que . ~eja.m. 
ureenchidos os seguintes l'equlsiros:· 
· .a J terem obtiô.·o. no..:; r-esnfct.ivn·; 
p:oc·-:ssos, parecer fa:Vor-lvel, e· deftnJ.
tivo, da Comissão HevisOI"ü, · a Qt''e ~ 
r,~fere o Decreto n.0 254, d.e 1 de agór~
to ·de 1935, e. 

b> uác ter o Pcder Execut.ivo nmYi·
denciac1o p:ua da1· execuçã-D ao -par.c.;·
-:-er da Cornis:.5.«) Revisora. a fim d.e 
r<: pz. r::' t' os dü'eitos dos recla.mau;tes . 

Art. 31. E' in-s\.!scet.íy.e·l de aprecb.
cã.o judicbl ~ illcm·pora<;S.o a.~J pat·ri
m6nio da Uniào dos b-~:n .. '5 dados: erit 
r~nhm· pe1.os L~r .. eficis.dos do fip..ã,n·
cüunento d~~s sat'ras· algodoeiras, de'::
de a de 1942 até e,,-; de 1945 e 194ô . 

Art. 32. Dentro de · doir> ano:< a. 
-contar da promulgação dêste At,o, a. 
União dev-erá concluir -a rodovia Ri.o
Ncrdeste. 

. .:\rt .. 33. O GoYêrno maP.Liará erü:âr 
na Capital da República .um mmiu 
m·ento a Rui Ba.rbosa, em cor..s.?gra.
eii o c1os ~.;eu-; se.t-dco5 à ?ãtria, ::t u .. 
l"""'''d"'de <> ·'• 1.1'"tl·('·a ,. .... ~ ~. .., ~ • -.J' "' ·~ ,ol.l..'l :-; • • 

· àr1.. 34. São ooucedi-ds s horu·a,~ de 
lVIsr0eha.l do Exército brasi·eli:ro ao 
Ge21er2.l 1\I~1sca .r·:>-nbas de l\l!nrat~. Co-
111anda.nte das Fôrga.s EY..!)edic~Dnári:.~ .:; 
E r~sEe-ira n.a última guerra. 

Art.. 35. O Govêrno nomeará . conú::;
::;ão de professõre.s. escdtores e jorna. 
lji:~t:as, q~.:e opine sõb1">C a den·~minaq0.o 
do idioma :r: uciona1. 

Art. 36. 1'tste· Ato S·?.·ró, promul:~'lJd(l 
peb ::vresa da Assembléia C<Hl."{titcri.ni;.~. 
na ·rormn no srt. 21H da Con.stitui•: :'i n 

- .~·,?r ·!!·n RcnnrJs, Pl'esid<l:'n:te. -- PífldíJ 
Hzll;J, vl.c-e-Dr~si.d,!:ml:.e - Cc•'J'!:,':.~ Neto. 
!'C la tm· gernl. ' 

E·rnendas tl ·9 redação ;::,_;o ~l'HJ·· 
·j,3to da Constitu~ção, apt:-~
'S9ntad:a.s na sessá') ant~:rii·m· 

. N.0 200 

. A. Um de que o têx~o da ·cond~itair
çào obedeça. à,s . regras indiseut11ft'),:; 
d~ Lexiolofiia e da Sints.xe ~! de qw~ 



- ·u:i-

oãn haj:l contr..lljlçóe.i e-m .su:1 !onna .• 
YC1lho. c•)m a devida vênia. soHdta-:
a ;nodifica~ã o s t:gult'l.te : 

Rediglr: 

Art . 1.0 Todo o poder, por: todo 
pojcr . . . - OJDTi.o Tu!Juty. 

N.0 201 

Art . 1.0 Em \'CZ de ''deve ser exer
cido", redi~·i r •• scr:l. exercido", in fine . 

J " :;tij icativa 

O acréscimo do s_egundo l>Cl'Íodo do 
art. 1.0 resultou de t!menda que man
da redigir assl m : •· todo poder emaná. 
diJ povo e em seu nome será ex~rctdC? ·. 
F..ste. redação parece-nos ma1s aftr
mativa e, :>or conseqtifmda. mais co
erente com o e~pirito da emenda, j• 
que; em!lnando dú povo o poder se1"á 
ê'lte em se:u nome exercido. 

Snlo. das SC!;sõe:,. em 1~ de setembro 
de 1946. ·- Carlo.~ Preste:;. 

N.0 '202 

Ao nrt. 2.•>. Dlg:\-se encorporar-se. 
e:n vez de iucorporar-se . 

Sala da..o; Sessões. 12 de setembro de 
1946. - Adroa!do Costa. 

N.0 .203 

Art. -'.0 onde está .. se n~o ccuber ou 
se nudograr etc. ·· 

"se não couberem ou se malob"farem 
etc. •• 

Sala das SesM>es. em 13 de setembro 
d~ 1946. Vlellington Brandão . 

N.0 204 

A !1m de que o \.éxto da Constltui
<:ão obedeça As regra.s in<Uscutlveis 
da LeY.iololfla t> da Sintaxe e de q~ 
não ha13. incorreq<Jes em :sut\ form~. 
venho. ·com a. devida vênia. solici
tar a modtt1caç:\o seguinte: 

Art. 4.0 "o Brft;U só recorrerA á 
gucrr:l se n:io l'ouber ou se malograr 
o naeurso de arbttrn.mento ou o.._ meios 
pa-::fticos de ~oluçAo do contltto'' por: 
"O Brru~il só re('orrerM à guerra. se 
n4o couber~m ou se malograrem o 
recurso de arbitramento ou 08 meios 
pa.cUicos para ~oluçio do contllto •. . " 

"e em <.:O..'!o algum ~e empenhará .. 
por "e. em caso algum. empenhar
SC·á."- Osorio Tuvutv. 

N.0 205 

Redija-se nssim a prtmelrs parta 
do 11.0 XII do art. 5.0 : 

04 execut.a.r, conceder ou atUoriZar 
a exploração .. . ., e te.. etc. 

Sub.c;titua-sl! bem como por e, uo 
; 2.0 do art. 76 . . 

Redija-se assim a primeira parte do 
n .0 XI do art. 124: 

.. Poderão ser criados cargos de jui
zes togados com inve.sttdura .. . •• etc .. 
etc. 

Sala. das Sessóe-5. 13 de setembro d~ 
19-&6. - A ntenor Boght . 

N.0 206 

À)) art. 5.0 n .t') XV, letra. b: 
Diga-se "e de regime ~niteo.etá

lio'', em vez d<> "dt regin1~ pentteu· 
clã rio". - Pauu> Sara:1ate . 

N.0 207 

Art. 5.0 -XV-m- Redt~1r assim: .. su.
tema monetário; de medidas; Utulo 
e garanti». dos metais '' . 

Justifi~atlv" 

O espirito do dispositivo não ~ 
restr1nr,r1r-se a t sta.belecc.r a c~mp~
tência da Unili.o para legtslar someu· 
te .s6bre sistema metrico. Thl compe
tência deve ir mats longe, tem que ser 
necessàrlamentc ma~ ampl~. n~ 
particular. 

Dai acha r mos preferi vel red.igt.r 
em vez de sistem~ métrico, sistema 
a e medidas. 

Sala das Sessõe.5, 13 de s~tembro 
de 19-&0. Carlos Prestes . 

N , ~.~ :!08 

Art . 5. 0
, n. 0 XV, ~línea r - gr$

!ar: selvícolas. 
Sala das Scssôes, em 13-9-1946 

Wemn.gúm Br.:z1l<ião. 

N . :~ 209 
A !i-o1 de que o texto d:\ Consr..:

tuiçào obedeça t..s tt!gras fntliscuu~;e15 
da Lexiologla e da Slntax~ e <.Je flUe 
não haja contr::.di~óes em . sua !~t-mJ., 
venho, com a dev~da vêma. sclic1tar 
a modH1<:B\-ÜO s~~uinLe : · · 

Art. '1. o - III - pua põr &ermo 
a zue~·ra civil por : J?B.ra pôr ~r::II.4J 
à ~ruerra civil. - Osono T·u1fU..~. 

N." 210 

Art. 7. 0
, n . 0 VII . . dineli g, onde 

está - oaraatia.'i ~- red1gír - ga
rGntúJ. 

Sala das Sessões. rn1 13-9-1~.
Wtllln{lto1r. Brandão. 

N . 0 211 

Art. 8. 0 , pn rágra!o únlco. &o en
vez de - no c.."G.So, - como estl. no 
~At... redigir - no. ca.~o~ - ela que 
a .remlssio .se j)rtndc, e!etlva.mente. 
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e t:tJU'..$ qt.:e rstão t.n:mu:raóos no a.rp 
&rt. an:.etor, n.' ·vu. 

S.a.la das Sth-sôts. em 13-9-lHfi. -
W.-lli'ngt&n BrarnUic. 

N. 0 !U2 

A flm de que: o téxto cia Com.!.i
tlliçáo obedeça às regras h'ldiscuti\·et~ 
da Lexlologia e da Sintaxe e de que 
nfi-o baja co:1tradiçõt>~ etn sua fon:na, 
'Venho, com a d~vida vênia , sol!-citar 
h m-cdtfieaçAo seguinte: 

Art. 8. o - parágrafo unico . .. Su
PTt>lllO Tribunal. Fede1·al. e , por: su
p:rc:no Tribuna 1 Federal e - Osório 

· TuyUty. 

N. 0 ::113 

A tim de que o té.>::o àa Consti
t:niçáo obedeça. às regras 1ndi.s<:uU
veis da Lex1olog1.a e da Sintaxe e de 
que nio ha.ja cont.r~tdiçóes em sua 
!onna, venho, com a devida \~nta , 
sol~eitar a m.:: diflcac;-..ão seguinte : 

Art. lO. "A não" por: salvo. -
o . Tuyu.ty. 

N . 0 214 

Redija-se do ~eguinte morto: í'Dis
po~i~s tra~ttórlas> . 

Art. 11 - parágrMo 7. o n. o I . 

b> .. Os que, a :é dezoito meses an~ 
1-t:s da eleição, houverem ex~:ddo .l. 
!~.mçá:) de Prestdente d..t Repúblien, 
~ no respeet.ivc Estado. mesmo lnte
rlnamentc, C de 0oVt'l'll:Idor OU fn
tervento:". 

JusHJico.çâo 

A redaçê.o p:u•ec~· nos muis corre
!.a que· a do téxto, evtt.ando-se aquc
lt\ anomal1a de c~erce:- a função de 
Pres1dente da Repébl!c!l no respec-
1h·o Estado. 

Sala das St-ss6es, ent 13-9-1946 . -
.MH.•h()z tia Rocl1a. 

N . 0 215 

A fim de que o t.êxto da. Oonstt
tulc;~ obedeça às regras indiseuti
''CiG d& Lexlolcçia e da Sintaxe t de 
IJUe nti.o h<lja contradições em sua 
:orm..a, venho, cam a devida vênÚi, 
~olldtar a modlficaçf&o seguini:e: 

Art . 13: O Congrest~o Ne.clonaJ ~ 
li:ns \&ré. por: - o · Congreaeo- · N ad.ona J 

• li1J:Uta.r-se .. i . .. . - O. Tuv:~... · 

N." 216 

A Um de qu<- o téxto da Coru;ti
tu!ção obedeça. a\..'! re-r.as indtscuti
vei~ ~a. Le.Jdologia e da Sintaxe tt d.t: 
que não Nl.ja. contn.C11~s em sua 
;c..~. venho. com n cieYidn \•ênia, ~o
lie1 t.a.r a modi1'1ca.çiio sc·r.u.i nt~: 

Art . H. - ~ 3. e>; ma.s não por ; 
NA.o poóerá, ent:cU\nto, .. . -- Osór#o 
TtQ!Ut1/. 

N .~ 211 

Ao ~ 4. 0 elo art. 15. 
Redija -se aGS1rc.: 

"'A Unlio entrega:Á. am: munictpi~ . 
aclu.ú:lo.$ os da$ ca.pitafj, dez por 
centl do total que arrecaõa!' do im
pôsto. ck: que trata <, n . 0 IV, feita 
a distribuição rn1 partes iguais e 
apUcando-se pelo m("l1úS rnetade da 
lnrportAnda em ~ra·nc~ " s àe o~dem 
rural" . - Paulo SanMate. 

N ." ~18 

Art. 15 - ~ 4. o -- Em v~z de 
"Capital", redigir ''da~ cnpit:t!s''. 

Justtjicotil:a 

Não existem muntcipios cl4 capit4l. 
Existem f1C.Itnfcípto~ d.as capitais. 

Sala elas SCSsõe~ . 13 de ~tem'b:o 
de 1946. - Ca.ilos Prcstu. 

N . 0 ZHl 

A !1m de que o tcxt<~ da Constitui
f:'.áO olx:dcva à.'5 rt>grn:-! i ncüscuUvcts da 
Lex.iologia e da. Sintaxe e de que não 
l1o.Ja contra.diçóes em sua forr.t'la., \'e
nho, com a devida vf.nin. solicitar a 
modificarão segulntr : 

Art. 15 - ~ S. u -- r-'IUêles por 
aqueles . 

Art. 15 - "que ~ n{to oartnharão" 
por que não será'o partilhados. 
Osorio ;t'u1r.Lt1J . 

N . o 2..."0 

~ 4. 0 do n. 0 Vl do art. 15. onde está 
- Com ~:rclusdo dos fla capital -
l"edigir - eom e:r.clusiío dos qu.e jorem 
stdt:s de catr.ta1B . 

Sala dSts Sessúc:;, tm 13·9-1946. -
We1Tinnton Bra..rtd.áo. 

N. 0 221 

Art. 17. Restabele<:er o texto certo. 
Sala das Sessões. tm 13-9-1946. -

We!!btqton BrandDo. 

I-l . o 2.'l2 

ll flD'l de que o tex'to da Ootistltui
çi.o obeé~çn às re~n.s tndiscutfvel! da. 
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Lexiol()lia r dn S'r.!a.:xe e àe c;ue nlo 
haja Cont.radi~ em SUl\ forma.. ~e
nbo, wm a de\rlda. vênia., solicltar a 
m0d1f1c~ l:ieJruinU:: 

Art. 17 -- Aquêle por aqu~lt. -
0sorW TU1JtJ.t 'JI . 

N . tl 223 

A fim dt. QUe o texto da ConsUtui
çAo obeàeca às regras 1ndiscut1ve1s da 
LffldoJogia e da Sintue e de que nlo 
ha..ia wntrad.içóes em sua forma. \'e
nllo, cem a devida vél1io. solictta.r a. 
modJ!ica.c'o &egujntt-: 

Art.. 18 -- §' 1. o - Aos Estados se 
~n:am p0r Aos Estados rest>.rvam-
2'e. - Oecrio T-..:.7JUIV . 

~.o 224 

Ao Rrt. 2!1. Ill: dige.·se e111 1'ez óe 
"SlLG incorporo('~ r.o". ··NUa encorpo ... 
1@0 no''. 

S&Ja das sessões. 1~-9--lC). -- Alve~ 
Palmo. - A.t!rOQJdo Costa. 

N. 0 225 
Ao · a..-t. 19. ~ 2. 0 

Div,a~se .. ,, . (l!:i ll e nr·· . - Pau :.O 
Saro.sat~. 

N ." Z26 
l 4.«: do n . 0 \"1. do art. 19. 

nedi~o:ir : 

.. Os Estndas 1·,áo poderão tributar 
titulas d~ dívida ,úbJka emitidos por 
outras pt':4~oas jurfdicn.s de direito pu
blico i:i~t:rno senão até os Umites em 
que o t11.Kr r~lm as s~as p:-ópriM obri
gaçõe~ ." 

C."..la · das Sessões. em 13-9-ME. -
"'i"eW':'l!J:on Rrtmdáo. 

N .0 227 

A:t.. 2Z. c ·- Onde t-.!:tA, in ,f!nt!. • c 
no~ E3~~dos c Mi.micipio.s pc:la to:-
ma ()\,;~ !ir: e!'ta.be!Eciàa nas 1 sua:; 
· Const.ituiç.ôrn" 

pe..:-R evlt.Rr aml:·iguidade <no pos
aest:ivo sua.!, de vc~ que. {1Mm4tical
""ncnu. Uln~o se pode r~!er~r a msta
d~ ~ c.~1a n ~ . .J a Mun!dpio~ ... ) 

Redigir: 
"e nos Esta.t1os ~ Munidp~oo pelk 

formn qut· fór estabele-clda nas Cons~ 
. t:ituiçõcs &otaduaia" 

· Salii das Sea&6es, em 13-9·445. -
W elli'IO"ton IJf'a 11cUo. 

N , CI ~ 

Art. 22 -- In fin-es Em l'ez de .. su.a.& 
<:oD6tiT.uiç6r.s · ·. Pt>ill~~ .. ecnstjtW~ 
Est.aóuais •· . 

J14.#i,ffCtllioo. 

Como estÁ :-ed:gi~o dá a JmprestJá.o 
que I) têx·~o $e refere às Constitui· 
ções dos Estados e municipj's . A re
dação proposta r>tl.a em~ncJ.a t--selare
ee o pe nsamt-n t.o do téT.to. 

Sala das Ses~ões. em 13-9-4e. -
Car'IJ:)s Pre.:;tcs. 

N .0 229 

A fim de que o t~xt,o da Constitui
ção obedeça àS regrM lndJscut1veis 
<!a Leltiologia e da Sm~axc e de que
ni{, .naja contr,; diçôt;s em sua !-Jr
ma. venho, com ~ devida \·ênla, s-o
licita!' a mcdifk~~o segui o te: 

Art . 2"2 - p~~ág:a.!o único - Na 
~labo:-a(âo H obspn·-rã por : n!l el.il
~o:ação obst-:-\~r-~e-~.. -- Osório Ttl -· 
yu,ty. 

N.(, 230 

A an . 23 óo At-o àas DlS'J)<>bir;ôes 
Const!tucíon~is Tran~ltóri.as t ~sen
dal uma e:n~nda dê r~ar.ão. Tem o 
âlspositivo doL<:. i)a :·ãgrafÔs. CIJID a 
rcpett.ç~o da me-sma ma:~ri<.~. E' ne
~es.sá.!ia assim. o. sup:ess~o do s~
do parágrafos único . 

Sala à3_!: sessões. em 13-9-46. -
Ar..tõnio Felicia:nCl. 

N . 0 231 

... c. art. Z:! - - Suts!.itua-se .. sr.lvo· .. 
po.:- .. renã.ú" (· t Jímill~-se a primeira 
'\'irgula . 

Sala <ias Ses~õe-s , em 13-9~ . - · 
Costc Netto. 

Ao ar" ... U . 

SUru·t jtua-se as pa.l~vras '"5etn dt
nitJl a venciment()S atrasados". 

pelas se~;u!n!.es: 

.. sem di:dUJ aos venc:imcnt;.os an
~rlar~ à da.ta do presente Ato''. 

Jltf!iJU!atim 

A c:menda. fixa p.."floCisamente o \w." 
riocio t'Dl QUe DAo há remtmel-nçAti,. 
~1~:nd<J p~i\'eir t.b\JS<)t; . 



Sa.l<t di:!., St::.•.:-;,)to.~ •. t•m lZ-!}--18. 
.14,1' á ri·'> .:'.! a.•mqão. 

A todo o texto. 
Se Se dá ma iwcula :Ui m~cidi.'> d .... 

União, Est:.ario e nté Território (a.r
tJgo !!51. não r.e a!cança. o :r.otivo por 
fiLie, tt><> Projeto, se grA.fe a pala.vrt-~. 
- m'lmic!pio -- com inicial minllii
cula . 

PropodlO qw!, em rodo o !êKto <it.• 
Projeto, .se redij:l, coer-e ntemt•nte, Mn · 
nicipio, Murucípioo. 

Sab cas Se-s5Õf:.;;, em 12-S-46. -
Welli-ng.'on Brandão. 

N ." 2:1-l 

Art. 26. O Dh;t.dto Federnl ser-\ 
adminisLraclo per Prefeito. de nomea
ção do Pre.~·ld~nt.e da República f! 

terá C~ rr.Rr:l f' !dt~ j'>elo !>O';O, CGm 
:w~çõc.~ :.-:gislutiva'·'· - ·· Patl.ÜJ Sl!ra.
:;Me. 

N.0 :!3.1 

Ao art. 2G c ~ 1.() redija-se: 

•o Distrito Ft-<icr:\1 será adm.!ni:; 
tradr> por Prefeltü, de ncme::t.:-ão óo 
Presidente da República., com a o.pro
va<tão c'o SenPclo Fecttral c Câr.nn.r'l. 

· C'leita pelo povo, com !ur.ções legL'i
].a."tjv as''. 
",·E. co:nt~ctucntf:mentt\ alterc-.:e :1 

m.mu~rar.~c.o do!) ~~ st-gui~tes. 

Sa.la das &.ssõP. . ..;, 12-9-46 . -- .. HzH~s 
Ptüma.. ·-- .-t..droclfT{) C~ta . 

N .') :?36 

ArL 26 -- ~ 1.0 
- Redigir a.->Sl m : 

.. A nomeaçã.o se fará r!cpoi::; Qüe •j 

Senado F .;!dcral htJuHn· aprovado ·:J 

nom-e propo"'to pelo Prt•:;tdenre da Re-
p(lblica''. 

.lusti,f icath>a 

A palavn\ ··apr ... n·aco'', e.s~á mai:; 
eon.soo.nte com' o e:;pirlto do l~.islít 
dor que subordina n. nomeação do 
·prefeito co Distrito Federal à apro
vação do Sensdo. 

Se.la. das Se&-;ões, 13 di! setembro dt! 
1946. - Carloo Prestes. 

N .0 237 

A fim de qu~ o texto dJ. O>nsti~t!.l
çAo obedeça ais regras tndiscuút,"eis dil 
Lexiologin e da Stnta:<e ~ de que .não 
haja contl·~d!~.s t'm SUl\ !orma, v~
nho, com a devitb \'ên.U.. soUc.lt."U" a 
Jr.Od1!lc3..çã.o ~gul.'1te: 

Art. :!J - ~ l .G - - "A nomc.:.u~ãv •;.
fará'' l)or·· - "A :~omea,~o t:,.r-sC!-:1 
- . O <;cirio • Tuyzlfy. 

N.o ~.3a 

Ao • .o\ r~ . 28, § 1.0
: substltua.-.:~e 1t.:. 

pahtvra.s "bem como" onde de\·e vH 
suprP>:;_.:..o a. vfrgula por ·•e•·. 
· Sala das Sessões, 12 de set.embro (j~ 
19-16. - A1z:€s Palma.. At!roaltJ..) 
Co.c;ta. 

Ao art. 29. 

Onde se dit .. pelo E.'itado''. 
Diga-~e ·· pelo.~ Est3.dcx," . ?n.t:..'LJ 

Sarcr.sate. 
N.0 240 

_1\rr. 30 . Pnti~r~1f.:> único dtt a!i
nea c, n.0 V. 

Redigir: 

" ÜG ::c:-liço3 públlCü.-'i , obje~ó :i~ 
cor1Ctssio. não ~ozs.m dr! isenção tri
butária. .. ~lvo let espedal em contrá·· 
rio, tendo em mil'a. o ínteré.:;.'4e co
mum··~ 

ou: 
··Os s-e.t·viços públiC()-5 conce<tid~ 

não go:!am éo isenção tributária. ~a.lvo 
lcl €speclal em contrário, n06 ro.:>os 
excepciana!.s <!t: in.t.erês.se comum". 

QWllquer das duas fórmulas, i)are
c-e-me, traJuz mal.c; conci:>a e tneru>.<t 
complexament-e- a :·ubStância. do pre
ceito. S. n1, j. 

&lla das sessões, em 13 de setembro 
de 1946. - Wllin!)'lOn Branddo. 

N.0 2.U 

Ao art.. 31, V, b, sullstit.ua,rn-.-;e a..'i 
pn!lwras "us suas rendas" pel~ ~
gclntes 44as re1u!a.s destas" . 

Sr.ta dns Sessõ~. 12 de setembro 
de 1g45. Al'Ves Palma. --- Adroal® 
Co.~ta. 

N .0 242 

A.t·t. 31 - V - c - Acrescentar 
um~ virg·ula entre as palavras 04 jor
na~" e .. periód Jcos" . 

Sala das Sessões, 13 de setembro dt: 
1;)-k;. - Carlos Prcstts. 

Just1Jtcativa 

A 1'3lta. <b virguls. é evidente e mo
cl.1t1ca. o se-ntido da !rase, excluindo ()i 

jorr.ai; àiárlos. E' ~ssenctal a ''i.rguUt. 
c.r.tr~ as IllilM-rus "jorr..at.<;" e "perló
dt:cs··. 



AD art. 37. 

Em v~z ele -·-· "que !:e ..:omT>õe" di-
ga-se "com)>oSLo' ·. Clemente 
Mariani , 

N.0 244 

:\o nrt. 39, par{u;rc.!o únko, em lu
gar de "um Urr;o" dif14-SC " do tert:O" 

Sala do.s Scs..o.;õí'S, 1:2-9-46. --- Alves 
Palmtr . . - Aclroaldo Costa. 

N.0 245 

Art. 40 -·- Di:'.p~lçõ~s Tran..;;ltóriu..c; 
(ato n .0 1) . 

"Art. 40 - Sfto r..oncedi-da~ honra:.; 
de Mart:chaJ elo Ex~rcito brasieliro ao 
General Mascarenhas de Morais, Oo
DUl.nàantc das l''õrçns Expedt.:ionária~ 
Bmsileiras. nn últ.lma ~uerra" . fEsti 
no Proj~to·, . 

Sugerimos à conli:,!:i:'to ele Redaçã~ 
que completP. o nome do refel"ido co
mand~nte. que é O~nral de Divisão 
Jotio Bati.o~í·a. lr~·a..scarenhas de Morai<>. 

P..io. 11 c1~ s~tt.'mbro d<: 19A6 . -- Do
lar rlc A1ldrad!!. 

N ,0 246 

Redija-~ como s~ reiere o ~ 2.0 , ào 
art. 41: 

F.:' mantida. a in.-. .L!.tu.ição do júri. 
com ~' orgam%uçõo que lh.e d~ .. r a lei. 
deven(lo ser ímpar o número de Sf.t'<> 
m·erobros. ~rant.tdo o sfgllo das vot.a
ç~s. a plenitude <ia. <tefesa d o :réu e 
n. ~otY.-rania rtos v.:-redictos. Serão 
~empx julgn<lü~. ;.>el0 jún os crim~ 
contra a vida . 

Sal:'! das S..: .. SÓt'S, 1:2·9-946. - GCL
hr;ez Prssos. 

A:· L 41 : 

C'....or..sidt:rn m-~ ... ~ elo t)(Jmini.o Pa trl
mouial da Uniãl) os bt't!S dados et.c . 
1 o mnb como consta) . 

Em Sesl!ão. 1~-9-46. - - Edgard de 
Arruda. Nt!3tor Duar~c.:. - Hermes 
I.ima. 

N.0 24!; 

Ao mt. i3. l':'dig!r <ia ~t:-guinte for
mo.: 

.. Desde a cxpecUçã.o do diploma até 
:~ ina~uro.çáo d~ let;isls.tura ~;eguin.rte. 
(-.~ mE-mbros do Cor:grí:sso Nacion,.ql 
não t>Weri\o se:- pr('sn.~. salvo e~. f13· 
:,trnn~e d~ crinH~ lna.!iançivt:'l. nem 

proce:~.~aclco crim.inalm~nte sem p~ · 
via. llcc~ça. da. sua Câmara". 

Sala das 5e3sót-..s, 12-9-946. - Atve.; 
Palma. - Adrooldo Costa. 

N.0 249 

Ao art. 45, ~ 3.0 , ctlga-se, em luga; 
de "nesse caso", "nêste ca.so". 

Sala. das Scss~s. 12-9-46. Alre.~· 
Palma. - Adroaldo Co:.;ta. 

N.0 250 

Ao art. 46. Em vez de ·~incorpora
das tis jõr~as armada..<J',, <liga-se .. en • 
corporad.os nas Jõrças ar m.adiJ.s'". 

S<tl~ da:.; Sessões. 12-9-46. \-- Al~~ 
Palma Adroaldo Cósta. 

Ao art. ·'~· 
Em Vl.!.l de: "seja reput~co·• diga-st6 

- ··for reputado" - C3:mente Ma.· 
rtan!. 

N .0 252 

Ao art. 48. ~ 1.0 • substituam-se &.'i 
palavras •·assim com..o .. pot· "ou.·• . .... 

Saiu d."ls S~s. 12-9-46. - Al~3 
Palm.a. - .1.droal.do Costa.. 

N.0 253 

Art.. .48 - !I -- § ~.-> - Re<Ugir 3.3-
~lm: .. Perderá.. igmümente. o man
dato de ('hputndo ot· sen!ldor cujo pro
cedimento für reputado incompaUvel 
com o cecôro da Cõ.ntara a. que per
t:;· nc~:-. A r> :~rda do mandato ::;e dari. 
p.elo Vl'.IOO dos dois têt'ç\)s dos membro;, 
dn rc!edd!l Cámara. 

JTLsti/icativa 

A l'edação proposta pcl:l. emenda e..'l· 
clrlrece o ·sentido do pnrágrnt'o de \"eZ 
que nn redação do texto a referência. 
cio nt;&"essh·o "seus .. nio e!)-tá intelra-
rnerite cL."lrn . • 
~b -das Se~õc': , em 13-9-46. -

Carlos Prestes. 

Ao a.rt. 49 . 
Suprl!tlam-se no artigo as expres· 

s~s "OU o militar", reserva ou re
larma", ficando a.sslm redigido o tex
to: 

•• Enquanto durar o mancta.:o. !J 
funcionà.rio público ttca.rd. (Jij43tad.O 
dcs funções do seu ca1'go ou. pôsto 
ccmt!l.ndc.-se-l1&e tempo de ser-v-;~ 
a 1>t!n.a'l pára pronwção por antfrut-
dttdt! ou aposer.tculo7Ut''. 
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Jt(...c;t#ji~·clo 

A sltt>ação oo tnlltt.ar, que acei"..ar 
co.rgo pt..ibllco erc:1vo, ou O(. norr..ea
(,~:ío. (':';tá. regulado no x 4.0 , <lo a.~t
go 182, ccm1 provl<iênciM e cl-etalhes 
pecul:.a:-es à r('~rva. 1.: reformo. do 
(}Uoe resulta dt~ordância entre o di.<;
poe;to ne~~ parágrafo e no artigo 
.ot.0 , como se vé pelo confronto elo.•; 
tA."'Xtos : 

fi 4.0 O núilv.tr em atividade que 
aceitar o cargo }Júblico ~emporó.rio, 
t'fetivo ou não. .;,Porá agr<~ga.do al> 
rt>.spectivo qu~.dro e sõ~nte conta
rá tempo de serviço para promoção 
por M·tiguidade, 't.ranskréncia par:1. 
2. rc..<;en•a. ou reforma. Pepois de 
oito a:'! os <i e ~ f~st.amento, cont.1nu05 
Oii não. se!"á tr:Ul.'lferido, na rorm~ 
da lei, pa:a a roe-sen·a., !;~m prejuízo 
da con.ta~t:m <lc tempo para a re
!om'ta. - .1 tilio VivttefJUa. 

N.'-' 255 

AfJ a!"':. 53. em Vt.'z da ··um terço" 
Di~a-se "o !érr;<J''. 

Sala das Se.<:~õe.:, 12 de setembro 
tle 1946. - Adroaldo Cosllt. 

N.c 256 

A íim' de que o texto em Conslitui
r;ã<> olx:cloeç:l. ãs re~ras ind.1scutíveis 
da Lexiologh e da Sínta.~e e de que 
não haja co:1tradiçôes C!Il su'". for
ma, '\IC'!1ho, C(.•m a devida vênJa., so
lk!ítar n In')rU!fcaçã.o seguinte: 

Art. 53 - Parágrafo único - Na. 
o:ganiz:açáo de:,sas co~nissões .se ob~ 
...ervn r:í - por: Na. orga nizo.~ão des
l:':lS · comL<:>s~s o!)s..ervar-se~á. - O~á
rio Ttl'yuty, 

N .0 25'1 

A fim d~ que o texto da Co.n.s-~itul
r;ão obedeça àc; regras indiscutíveis 
da ·ux5ologia e da Stnta.xr e de que 
não hajP. co:1 ~~'\.dições em sua tor
rr~'l. '\'·~ nno. com a devida vénia, w
!.kits.r !\ modiflca~ão segui:tt-e: 

A:t. 54. " ... quando uma ou ou
tra. Câ.mRra o convo~~ r para pessoa 1-
nv:ntc, prestar . .. ·• 

por: qunnào uma. ou 'OUtra Cá.mru·!\ 
os con\•oc;::.1· p~t·a . pr•.s.cnalmente prc.c;-
t.srem . . . Osório 1'111/lltV. 

N.0 258 

Ao art. 55 reciijn.-se d-e forma "' 
evttar-~c a ri.."na d.a ~ta.r e soU-
cittzr. · 

&la. das Sessões. 12 de setembro 
tie 1946. -- .~ ltlt!S Palm4. - Acfroal
d.o ' co-sta . 

N.0 :!59 

Ao <i.rt. 6 ~ 1.0 f.iUPl'ima~: 
·•bern a.'lslm" e p-.)Xlha-se o ~rt» 

no plural ~legerã.o. 
Sala das &s.!Jõts, 12 de setemb;'<) 

de 1946. ··- Alves PalmD.. - Adroal
do Co..ctta. 

N .0 260 

Ao nrt.. 62, ~uprima.·se as pala
vras "~ co17Ul" ... e "bem cusim'·r 
pond~sc v(!'gllla a~ Min.i.&tros di! 
Estado. 

Sala elas sessões, 12 dê setembro 
de 1946. -- Alt,~.s ..Oalmtt. - Adroal
do Costa. 

N,0 261 

Ao art. G2 : 

Em· ve:~. de .. btm como os Mlll.is
t.r<ll> <k· EsU4do'', diga-se -- -"e os 
Mlníslros de Estado". 

Em \'C'.Z o e .. c bem 2.<:;Sinl p.roee.<;
~ar", <iiga·se - "bt.·m cr .. )J:no prece;
sar". 

J tu;tijtccu;áo 

Evitar a rqJCtição de "bem como". 
"be.m aw;im''. -- Cleme1lte Marianl. 

N .0 262 

Art . 62 - ~ 1.0 - - Redigir as-o;im · 
.. Quando funcionar como Tribunnl 
de JustlçD., o Sen:-tdo Federal terá. ou
mo Presidente o do Supremo Tribu
nal Fed(!ral ' '. 

.!u:.ti/icativa 

A redação proposta. pela. emenda. 
define melhor a funç!to do Pr~iden
te dú Supremo Tribunal Federal 
quand() ocorrer o caso preVisto no 
pará-grafo. "Será dil-igido", como E-S
tá n~dlgldo o texto, pode dar mar
{?,'em a va.riad.".~ int..erpretaçOO.$. 
Sl~ das Sessões, t>m 3 de SA.tem· 

bro ne 1946. ·- Carlo:. Pr~t~. 

N .0 263 

No n.rt. 62, ~ 2.0 substituir a. pa
lavra "~JlteJ~a" po.!· "condena-ção" 

As::c.mbléla Constituinte, 12 de se
tembro de 1916 . - Mario Brant. 

N.0 264 

.'\o :t.rt, 62, ~ 3.0 redija-se asslm: 
Não poderá. o Senado Fedcn:.l 1m

por ·outra. pena .senão a da ~:-dB do 
carr::o. f!tc". 

Sí'..la d3s Sessõe~. 12 rte setembrf> 
do!: 19.46 . - Altle$ Pnim11 .. - Adroal
do costa. 
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N.0 265 

Ao art. ~. ! : 

Ü<lloquc-~.e uma virgula. depoU: d~ 
"'m.Hgtstrado..~". - Clemente Marianf. 

N.0 20'J 

Ao art. 6S, n. 0 IV. redtglr. da SP.
guinte forma: 

C:iar. por lei e8pecL'\l, cargos pú
blleoo, extingui-los e f1~r os res{leC'
tivos vencimentos. 

8a.la. da.c; Se<:Sóes. 12 de setembro 
~ 1946. -- .~lz>es Pctlm.a. - Adroal
do Costa.. 

N.0 :un 
A !1m de que o texto da Consti

tuição obedeça às I'Cgrns indtscutf
ve!!> da Lexioll>Sia. e da Sintaxe e 
de que não haja contrndlçóes em su.~ 
forma, n~nho, com a devida ..,·êr:1'"· 
sollcitar a modific~áo seguinte : 

Art. G6 - I - ''~:ver deflnlU
,.:lmente ~:õbre os u ·atados . . . " , por 
•• Resolver definitivamente trat.a.df.lR e 
<.."'n veoções ... ". 

III - "nêlc por "l~·~le". - Oso~ 
rio TtL!f11 f11" . 

N .0 :!68 

Ao art. 66, VIII: 
'Rf'dija-se: "autorb..ar a. abértura 

de crécllto, 3 realização de operações 
d~a. nature7.<~ e as emú:s6es de cur
so !orçado" . 

Jus ti 1 ica c:4o 

A~ "operações de crP.dito" não têm 
nenhuma rela~ão ootn as "aberturas 
de crédito". ~omo fa·l supôr a redu
~.ão do Pr~Jeto . - Clemente Ma.~ 
riani. 

N.0 269 

Art . 67. ~ 2.'': 
Ellmlnar a palavru. "federais" pa

rA. nAo haver incongruência ante o 
dispositivo do RTt. 97, U do. proje
to. Es..f\:t pala.vra. re.~t.rtnge a. sugni
flcação do t.exto . 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 1!?46 . - Alt-es Pa.lmo.. 

N .0 270 

A fim de que o ·~Xto da CoDSti
tuição obedeça às regrruJ 1ncl1scutf • 
\'e1s da Lexiologla e da Sintaxe e de 
que não haja cont.radiç6ea em sua 
fonna. ~nho, com a devtd-a. vênta, 
c.ollcitnr a mcd1ftcac;Ao seJ~ute: 

Art. 68: 

.. outra. q~. "por: 
qu~ . .. " -- Osorio Tuyuty. 

N.0 271 

Ao art. 69. 
Diga-se: ..... colocará à pri.m:cira., 

a fiJn de se prommcia.r . . . " - cte
. m.en.te Maf'ian.i. 

N.0 272 

Ao srt . 69, depois de à pri-
meira - intercale-se vf.rgula oue 
escapou à revisão, pa.ra separar ·d~ 
Primeira org..ção. a oração - a. flm ~ 
se i)ronunciar. 

S . S., 13-9-1946. - Afanuel Dw:zrtl! 

N.0 273 

A{) ar.t. 70: 
Diga-se: ... Nos casos do art. 65 . .. " 

e não '-do art. G6" como está, por. 
engano. - Cleme1lte Mari.ani. 

N.0 274 

A fim de que o texto da Constitui
ção obedeça às regra.s indiscut.íveis Qfj. 
Ixxioiogin e d3 Sintaxe e de que não 
haja contrad1ç6e.5 em sua forma., ve
nho, com a devida. vênia, solicitar :~. 
mO<illica.ção seguinte: 

Art. 70 - ". . . da República, que .. 
.. . por "da República que ... " 

~ 2.~- .. <:ontados do . .. " por: .,con
tados d!l.quele" ~ 4.0 ·•. . . O presl• 
dente do Senado a promulgará . .. . ·. 
por -o presidente do & ·nado promu!-
1:'~-la-é.". - O.~rto T!(yuty. 

N.0 ~75 

Ao art. 70, acrescente-se virgul& 
C:epoi:s. dos substanttvqs - Câmara e 
prO'}elo. em :nomen.a~m ao próprio 
sentido: - "a CAmara, onde se con
cluir a votação de um' projeto, en'flá
lo-ã a.o Pltsidente da República ... • 

Redija-se o § 3.0: 
§ 3.° Comunicandc o veto so Pre;

sldenr.e do Senado Federal, êste con
\'ocará as <lu~ Câmaras, pe..ra, em 
.oossão conjunta, ·d~le conhecerem: 
considers.r-se-á aprovado o pro}elto. 
se obth.-er o voto de dois têrço do.c; 
representantes: e. n-este caso, será o 
projeto env13.do ao Pre:::'identle, para. 
promulg.ação. 

Impõe-se esta redação: os doJs 
pontos. . depots de Conheeerem. me
lhor dihtctda o trAmite tertstera.n.te. 
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C0~.sid~ rar-.:-c-á - - pelo <'rró:n.co g"'C
:-únclio -- Ccmsi<.lera~do-sc - justl-
1:ca-s-f~. à stmpies leitm·a.. A conjun
r~ão - se - em lug.·u· do pron<Jme - · 
Que - melhora c abrevia o sentido 
ào co:Jteú~o no p.:-o:esso do pa.rár,ra.
!o, 

A redação -- Etlviaào ao Pre3idenre 
da. Rcpúbllc?., p.3!"a promUlgação -
t ': íor;na g:amat.ic2l de obs.::>rvãncl..'\ 
vu~gar e 1nv.:l.l1ável. 

S. S . . 13-9-46. -- Manuel Duarte 

N .0 276 

Art.. 7! - Redigi: a:i':im: ·· Nca ca
fOS do arr.. GG. conslrie:·ar-se-á <'nct.r
ra.c!a. com a vot.acão lin:tl e el!lbora
çáo da lei, etc ... -•• 

Justlijicotma 

A reda~ão propost-a pcl.3 emenda é 
t'Vide:y:,~· ment~ mJis clara. Como est:i 
:.o texto, deixa margem a interprt'
~.:t;·ã.o du·;iêos&.. 

Sal:\ das Ses.::;óc..c; , <'m 13-9-46. -
Ccrlos Prcst.es. 

~ .0 2í1 

Ao art. 72, f&lta a \'i r(;ula ent=e - · 
:nJ;.ci(,-r..aà(l:; e só. 

SaJa. das Sessões, 13 de s-~tembro 
t!.e 19~ . - Ma.nucl Duarte. 

N .0 ~78 

Ao art. 73, à~poi~ de u.no, - disa
se: encorporand.o-se na receiX.. Da 
;usti!'icati\'a já. se tratúU quanto baste. 

Ao § ~ .0 , impõe-se a Yír~ula entre
'f?J_w. jiXQ. t: outra. variável: a regra 
e 1mponante, a bem do próprio senti
~ gr;:~.m.aticaL Não se tra.ta. de uma 
!ixa, nem. de outra variá~. Tr.atn.
:;e, sim, <lé uma p9.rte, que é fL"<a., e 
<ie. outra pur.t.c, que é variável. Ports· 
:.o ~ deve escreyc.r : > 

~- ~.0 O orçamento da despesc. cU
vidU'-se-á <::m du.a..c; nartes : uma., fixa. 
CiUe niio poderá. ~i- . a Ltex·ada, sen!o 
€:m virtude de lei anterior; outra, 
variáwl. que obedecerá a rigorosa. 
especi.lllização. Porque em ambas, Va
Jiá.vel e PL'Ca são nom~s d~preca.tlvos 
do verbo é . ocultv : uma, que é fi.:DtJ.· 
c•utra, Qtte é varúívcl. ' 

No !lrt. 75, a falta de três vírgulAs 
....-e-:a. antlgw·içmo. Porisso se proPõe ..1 
red.?..ç!o qUo:? se s-::gue: 

Art. 75. São vedados o estórno de 
'oerba.s a concessão de créditos lllmf
tados, e sem .autorização legislativa., a 
abtr:turs. de crédito especial. 

Sala das Sessões. 13 de sebembro de 
1946 . - Ma.nuel Duarte. 

N .0 2i9 

A .fim de que o <éxto da. Consti·t.' •. lt
çã.:.> cbeder;a U.c:. n :gra.s iud1:;cutfvcis 
d~ Lexlologia e <ia S!.ntaxe e de que 
nao haja con~ra-du;õ~·s em sua tmn1~ 
b"'!'a.m.alical. v~nho. com a devida vê
nia, solicitar a modifleação seguinte· · 

Art. 75 ... . .. e sem autm:lzaçáo le
gisla Uva a nbl!r'.\U'a de crédiw E:s
pedal".. . por .. . .. e a r~bertUl'll. de 
crédito e.spedal, M'm autorização le- . 
gi~.la !Jv o.~ . . . .. - o .•:v:-.o 1'1!!/ú!.!J. 

N ! ' 280 

Ret!ijo.-sc o art. 70: 
A~·t. 76. O T·tib~na l d~· Contas terr. 

a ~ua sede na C.i pit itl da. Repúblice 
c. ju!·i.$~ição, em tucl•• o território na
c:ona.l. 

A virguln., <icpoL; da República e, e 
cit>pois de jurisdição, a.cla.m o sentido 
cculto ·-- tem. itLrisdição. em todo o 
tf::-ri!..<Jrio :1.:tclon::l l. 

S3la. da:.; S3ssét:s. 13 d-~ setembro 
à e: 1So;6 . -- M cmucl Vuar te. 

N.0 ~1:11 

A!'t.. 7 G ~ l.U Pass a..r paro. o singular 
a cxpre'.:Sáo 1'rib1lna;s Fed(.'fais àe Re
cw·sos, porque .só !oi criado um Tri
bur..a.l Federal ele Jé.ecursos <art. 94. 
n. e a1· i;. 103> . 

Sala àas &>sséK·s. i2 de setembro 
c e 1946 . - Jlfamwl Duarte. 

N .() :!82 

.A !im ~c que o text-o da ConstituJ
ção obt."<leç.l. &.s regrt!!'i indiscutfvefs 
do. Lexiologia e da Sintaxe e de que 
náo haja contradições em sua. forma, 
venh<>. com a devida vênía, solldta.r a 
modificação :;;eguintc:: : 

Art. 76. § t.<> ". . . prerrosa.tivas, e 
vcr.cimento . .; .. . ·· por : " ....... erro.,:J.tivRo; . ,~ o 
e \'~~lClffi~ll~O!i . •. " 

N .0 2U3 

R-ed1j~-.se o ttrt. 76, ~ 2.0 : 

"0 Tribunal d~ Cvnl.'\!) exe.:-cerá as 
mesmas a~ribuiçóes dos tr1bun.a.is ju
d!clárlos constantes do art. 97 e ten 
quacro p-:.·óprio }:\aro. o seu 'pessoal. 

Nada justifica - bem como - com 
sucrU'icio da. conjunçÃo t. ' 

Sa.l.a. das Sensõ~ ii . 1~ de setpmbro 
de 1946. - Maa~1!! DUl.l.rte. 

N .0 U4 

Ao Jnciso 11 do nrt. 77. rcdija.-~>e~ 
11 - julga.r previamente, assim 8.8 

contas dos . responsáveis por dlnh~lroa 
públicos c outros b~ll.S públicos, como 
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é:..-; <'. :·.~: ~dm iu: :. : :· acio ·: • ~ ''~ e;;.~idad~s 
:i lltil.:-q-.;icas. 

Os ma.i'> c:O:'l:-ipicuc.s e~:cmp~s do 
t>fffi ft1 lar c f .c;cr-:n~r ~ b.:.>na m a. fol"!n:l. 
p:<JJXJSt a . De R ::i. o ih.LS~re vernacu
l!sta.. se colhem milhares de exemnlos. 
Nz. ~m.1. Ré~lica <: ~~up::ncia. liquida a 
fJ \:t.~táo. Até na oração X:h'edileta en
(:~:1t:-::t o catóU::o u. h1,;pirsção : · - .4.s
~im na ter·rc , como no céu. E' de Rui 
t:s t e · passo: - Excc:entc companheiro, 
tt.S.'!im · nP.. bóa, <.:o:no na má fortuna. 

No § 3.". depei.s de - crédito im
p..-úprio - hl:Crc:: la -~: '! inclispensá.vd 
-, irgul.l , pz r;\ se~a.c~ r <.:n:nplementos ~ 
~la.:-ar o próprio sentido . 

No ~ 4 .0 c.ie pois do Ato Con~r-esr <> 
Naci.ot'UlL acresce:1t..~-sc vírgula, grn
mé:tic?..lrnent.· ~ ll{'Ct' '~ána . 

Snb dr.s Scsw r.•. P cle se cembru 
~ 1946. - M :mu>?l J.>uo:-!e. 

N .0 285 

No ::. r: . 79, en1 vc;r, 54.' ·• :to ~1.SO de 
i :r.oecUm(~ !l to '' d]r{ :l-s<' : "l.'m caso de 
ir.J.Pcc?i-mer~to" . · 

Os cas~~-: ele impP.dlmrn~.>s :..áo ma.ls 
c:f' um: C:oen c.;a.. Ur.:-nç:·l, ausêncb d .c 

./\::.s1.'mh1~h C(.on•:t!tllir,te, 1~ rie re-
1c::Hb':'o ( ;<' 1~4G . - Mário Brant . 

N.0 28G 

~o n:!'t. 80, II, .f'ID vez de " Cht!'
(' ! ~· 1(," dlgn-se : ";;;:ów" . 

A.s s r·lr.bléi f'\ C'.-o:1st: r.u1n t.r . 12 n!.' s<'
!t'::llb:-o de 194{1 . --- i'rlário R'f'"ant. 

N,, 237 

No ~~::- ~ . !!!, ':ln v~:! de .. término" 
nl ~::.-..:. !: •• ténnü''. 

.4. ~~mblé!::-. Co:1~ :. : tuint.f. , 1~ de s-e· 
l~· :·;'brú cc HHH. - 'Múrio Erant. 

N.0 28!1 

A.r :. 85 rc .:li.i.:.t-: c: 
"0 Pre~·tdcnt(' r o Vfc :: -Pt·esidente 

da R.( pú !Jlic.a nã.o poderão aw;.eD~.r-sE: 
r.o t<::-ntório na.cio1~i. sem permi::são 
ti.:> CC\nG:T~so. sob pena de perda cio 
<": .. ~·r;c:>,,. . 

Ju.rrtijicação 

Embo1·a não se replt.S!. a. pal:ivta 
.. nacional" de~ls de "Congresso'' a 
r€-da~~o é c!ara e par~t: '-1ue melhor. 

.~ !1~-:':nbléia Con.s.t.ituintc, 12 ue !e
!·:-:n'bro àe 1946 . - .7Jlário Brant. 

N .0 289 

rtedij:l--:.e o art. 8:) : 
A.l't. 85. O Presidente e o Vlce

~sióen tt ria Repúbliça. não poderfi,o 
~ir do País. S(!m pe..~ do Co:t-

~'l'('~CJ Ni! c:lom'.l , &:)b pena c1e perda 
àO C:!:"(;U . 

Se sair do Pai.s, sem pennissão, im
port a. per d.-a cio cargo, -- exige a se
qül!nch a peoaa &eja. instit uída., depois 
ciaqu~la c:~'ldjção. Porque w depois 
de e:Junciado o fato. é que se arbi
~ra a. p~i'U corre~por.dc::1te à sua. vio
lação . 

Sal~. d ~is S!:~Õ:"S . 13 de setembro 
<!.e :946 . Manuel Duarte. 

N ,0 ;29(J 

A fl rr. u(' que o t ex!o cta Constltut
çflo oO.::dec;a às r~gras indiscutíveis da. 
Lcxjo1ogía e da SloU!.XE' e de que não 
haja cont.:·adtr~c.>.s E:-!11 .Slla forma., ve
nh'o, Nl:l'l n. d!:Vida \'énia, solicitar a 
moqificação seg·1.1in:.e : 

Art. 86: 
legL<:!aliva anté!ior a elei

ção . ... . " por legh:!.a.tiva anteriO!' à 
t-leic;ã.o ... - Ot:orio Tt!.7JUty. 

N.0 291 

A fim de que o texto da Constittti
~ão obcà<'ça. à.5 r~gr:t.') indlscutiveis da 
Lexíologia c <la Sintaxe e de que não 
haja tomradiçõe..c; em sua !o:-ma. ve~ 
:Lho, com a de\•id3 vênia, solicitar a. 
modificação :::eguinte: 

Ar. .. 87 - X - ·' nele ..... ' por 
"nel(:" . - Oso;io TH:tJ1L LJ/ . 

N.0 29~ 

Dê-se esta. rtdação ao inciso X, do 
mesmo ar.tigo 87: 

X - pennitir, autorlz.o.do pelo Con
g:-.esso Nacio.~al. ou scrrr essa auto
rização, no intervalo da.s sessões Ie
gi.s.la.tiva.s, que !ôrr:.a.s estra.ngelra.s 
t:-a.nsitem pelo território do Pais, ou, 
por motivo de gu-errn. n.êle permane
çam temporàrí2m~nte. Onde há. idên
tica razão, e mesma correção deve 
de haver. Tudo que explica a. reda.
cão d(, inciso vni. tem cabida. no 
inciso X.. 

Sats da.~ Se.s:sócs, 13-!J-1946. -
Manuel Duarte. 

N .0 293 

RecUJ a-se o mctso VIII do :utigo 
87: . 

VIII - dccULrar guen-a, autorizado 
pelo congresso Nacions.l. ou sem essa 
autorização, no caso de agressão es
trangeira, verifk:ada no mtervalo das 
sessões . legislativas. 

Simplifica-se e v1gorizu.-se o .senti
do, que o legislador tem em mira. 
Adema.is ainda, evita-se a. expreoafi.o 
desnece...c:..c;ãria e 'rlta.nda. - Ma.ssem 
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Sala das Ses~. em 13-9-19-v.i . - Sa.la da., St:~~. lJ-9-19-&ii . 
Manuel Dua.rte. Man.tL~L Duarte. 

N.0 29-l N.0 302 

No art. 8'1, Vlll. c:u vez de "mas 
sem esga autorh:i.Çáo" . 

Assemblélia Constituil~t.e. 12 de se
tembro de 1946. - Mário Brant. 

N .0 295 

No art. 87, X. substitua-se "ma..s" 
por "ou". SubstUua-se at.nda, no 
rnesmo inciso: ''Ten1tório do Pais" 
por "território n~lona.l". 

Assembléia COl!stituinte, l~ de se .. 
.Lembro de 19-16 . - Mário Brant. 

N .0 296 

No art. 88 em 1r·ez d!! 
Ser.a.c1o Feder~" d1ga ~.se: 
Senado". 

' .. perante o 
"perante o 

Assembléia. conslituinte, 12 de 
tembro àe 1945. - Mário Brant. 

se-

N .0 297 

Redija-se o inciso 11, do art. 39: 
n - o livre exerdcio do Poder 

Legislativo, do Pode-r Judiciário e das 
poderes consti ~uctonais dos Eatados. 

5e qualquer do.~ at-entadOS ao llvre 
e:-cercício do Oon(Jresso Na.ciooa.l, a.:> 
Poder Jud1ciá.rio ~ aos poderes cons
titucionais dos Estados, importa. cri
me de responsabtltda.de, por quê 
~Uéle - Assim com.t>? 

sala das Sessões. 13-9-1946. -
Manuel !Juarbe. 

N.0 298 

No art. 90, ll -aubsUtuir a. 'P8-la-vra 
"e~erc1cio" por •·gozo" . 

Assemb!élla. constituinte, 1:! de se
têmbr.o de 1946. - Múrio Brt~nt. 

N.0 299 

No ut. 91, IV, em v~z de ··se·· 
..p.ado . P'ederal" diga-se 4'5enado .. . 

AF •. ~mbléliA Cor..stltuinte, 12 de se
~embr-o de 1946 . - ],fário Bra.nt. 

N.0 300 
.Ao art. 92. depots de SÜprem'O Tri

bnnal Federal. E. acrescente~ vir
gula a qual enwlcia pensamentc 
oculto - serão processados, nos cri· 
mes cone..xos ... 

Sala da.s Sess.::ões. 13-9-1946. -
M4nuel DU4Tte. 

' N.0 301 

No ti 1.0 c;to !nc1so 111, do ort. 94, 
intermedeiem-se duas vírgula:. oo ad
je~h·o - Fa.eulta.tiva - Isi'A é: . . . E 
é !n~ultativa o. ar>o.sentado!'la. .s.pós ... 

Art. 95, I!I, ~ :!.0 redij.a-se: 
.. A a~ntadoria., em qualquer doD 

caso~ do § D.nt.erior, será deereto.rta 
com vencimentos jntegrais". 

Ju.stilicaçdo 

A ~peci!icação ~o ~ 1.0 parece-me 
ru;ume-rativa e não exclusiva. A 
Unlão e os Estados não õáo impedi
dos de legislar sôbre a matéria, per
mitindo aposentadoria, a. peàldo, com 
tempo de servieo :nterior a. 30 anos. 
Nê~te caso poderia Wl\ juiz menor 
d~ 70 anos e válido, requerer aposen
tadoria. com lO ou menos a.noB de 
serviço ~ inv<>carla este § 2.0 para 
reclamar vencbnento:; lntegra.ls. 

A.~tnbléia. Constituinte, 12 de s~
tembro de 1943. - Mário BrtJn.t. 

N.0 303 

Art. 95, Ill, ~ 3.0 Redija-se: 
"Aos Juf.7.efi <!om fun<;ões limit&<Wi 

ao prepfd'O dos processos e à substi
tuição de jui.1Jes julgadores, eõ é ga • 
ra.ntida vitaliciedade após dez a.no6 
de continuo exercício <io ca.rgo". 

Justificação 

O preceito é o m~lhor, 1aas s. re
õação parece meJbor. 

Asemblélo. Constituinte, 12 de se
t~mbro dt. 1~. - Mário Bmnt. 

N.0 304 

~-\o art. 96, inctso I, deJ)Ois de E 
SUPERIOR. diga-se: - OU as fun
ções previstaa nesta C'..onstituição •... 

E' lndispnesável aquele BEM cOMO, 
que representa. &tmples dcsa.tenç.!io. 

Sala das sessões, 13 de setembro 
de 1 !)46 . - M árlo Brant . 

N.0 305 

Ao art. 96, n.0 li: , 
Ao invés de "reoeber peroentagtmS 

sob qualquer prGtexto", diga-se: "re
ceber, sob qualquer pretexto, J)e'l"Cen
tage.ru; •.. " etc . 

Sala das se~, 12 de setembro 
de 1946. - Mário Ma.3o.gdo. 

N.0 306 

A fim de que o texto da. COnatt
tu!ção ot>cdeça à.." Ngras indJscutf
veis de Lcxtologia e da Slntaxe e de 
que não haja. cowAdições em sua 
f<>nna. ...e·nho, · oorn o deVtdL -qênia.. 
sollcltél:o e modlitcaçio seguinte: 
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Art. 96 - III - "vencimentos, 
qu~ , ... " por venclrtrentos que, . . •. 
- Osorlo Tuyuty. 

N.0 307 

Redija-se o inciso 11, <io art. 97: 
11 - elaborar os seu.s regimentos 

internos, organizar os serviços auxi
liares, prover-lhes os cergos na !or
m&. da lei e p1·opôr ao POder Legis
lativo competentt-- a supressão de car
gos ou a. criação dêles e a fixação 
dos rc~pecttvos vencimentos; 

São, enumerat1vamente, atribuições 
dos t!'ibunais. Logo, é demais aque
le BEM COMO, antecedido da. con
jun<;>ão e . 

5Zlla. das Sessões, 13 de serembro 
de 1946. - Manuel Duarte. 

N.0 308 

A fim de que o texto da O.msti
alição obedeça às re~ras 1nd1scut1ve1s 
da Lexiologia e da Sintaxe e de que 
não haja contradições em sua. for
ma, venho, com s. devida. vênia. so
licitar a modilicação se~nte: 

Art. 97 - n - " ... da. lei: e bem. 
a.ssim ... " por da lei e, bem assim .... 
- Osorlo Tuyuty. 

N.0 309 

Ao &i"t. 96, depois de ESSE 
NúMERO, diga-se : medfante propos
ta ... Porque êsse parttcfpto - pre
cedendo - supra o clássico 1\m
DIA..~TE . 

Sala das Sessões, lS de s-etembro 
de 19.46. - Manuel Dt:.arte. 

N.0 310 

Art. 99 in-fine. Em vez de "e que 
não tenham menos de :trinta e cin
co anos de idade", diga-se: "e maio
re.:;· de trinta e cinso anos" . 

-~sembléla Con"tituinte, 12 de se
tembro de 1946. · ~ Márfo Brant. 

: . oJ 311 
No al't. 101, letra. c, elegantemen

te Se escreveu: - assim nos crimes 
comuns como nos de responsabilida
de. Falta., porém. a. virgula. entre os 
vocábulos COMUNS e COMO, para 
fixar o sentido e obsevar a regra 
vernácula . 

Sala das Sessões. 13 de setembro 
de 1946. - Manuel Duarte. 

N.0 312 
No art. 101 I, i> em vez de "Mesa. 

da Câmara ou do Senado", diga-se 
"Presidência da Câmara ~u do Se· 
nado". 

Justl.jicaçllo 

Parece desnecessária. 
Assembléia ConstitUinte, 12 de se

tembro de 1946. - Mário Brant. 

N.0 313 

A .fim de que o :texto da. COnstitui
ção obedeça às regras 1nd1scut1vels 
da Lexiologia e da Stn taxe e de que 
não haja contradições exn sua forma, 
venho, com a devida vênia, solicitar 
a modificação seguinte: 

Art. 104 - " . . . de falência.; e .... " 
por de falência e, . . . - Osorio Tuyu
ty. 

N.0 314 

Art. 104 - I a Em vez de 
"ações rescisórias de", redigir "ações 
rescisórias contra". 

Justificativa 

A redação proposta pela emenda 
visa uniformizar a redação do texto 

<Veja-se !Ui. 101 - I - letra D. 
Sala das Sessões, em 13-9-46. -

Carlos Prestes. 

N.0 315 

No art. 104, n. b, suprims.-se: 
" quando". . 

Assembléia Constituinte, 12 de se
tembro de 1946. - M".í.rio Brant. 

N .0 316 

Redija-se o art. 105: 

Art. 105 . O Tribunal Federal de 
Recursos pod2:-á dividir-se em câmaras 
ou turmas. Mediante proposta do pró
prio Tribunal aprovada pelo Supremc 
Tribunal Federal, a lei poderá crla:r 
outros Tribun:U:; de Recursos, em di
ferentes . :-egiões do Pe.ís, fixadas a se
de e a jurisdtçAo territorial, e observa
dos os preceitos dos arts. 103 e 104. 

Visa a emendo. subs~ituir o "prece
dendo" por ·• medl!lnte" e eliminar 
"sendo-lhes", também desnecessário, 
ali . Fina1mente, acrescenta a ~onjun
ção e. antes do particípio "observa
dos••, de to~a adjetivai. 

S. S . . 12-9-1946. - Manuel Inulrte. 

N .0 317 

A t"t. 100, I, c. Corrigir a denomi
nação Tribunal de Ape~áo para TTi
bunal de Justiça". 

Sala das Sessões. 12-9-46. - Alves 
Palma. 

N,0 318 

Deve ser revisto. e pOsw em forma. 
o contelldo do art. 188. Reitero, nes-
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se sentido, os têrmos ~e minha em~n · 
da sob o n.0 1.711. 

Sala das Sessões, 13-9-46. - Wel
língton Brandão. 

N.0 319 

Ao art. 121: 

Redija-se assim: 

''Art. 121. Sã.o definitivas as de
cJsões dos Tribunais Regionais Elei
torais. Poderão, entretanto, ser modi
ficadas por via de recurso para. o Tri
bunal Superior Eleitoral somente 
quando : w mais como está). 

S . S., 12-9-4G. - Toledo Piza. 

N.0 320 

A fim de que v texto da Constitui
ção obedeça às regras indiscutiveis da. 
Lexiologia e da Sintaxe e de que não 
haja contradição em sua !orma, ve
nho, com a devida vênia, sollcltar a 
modificação seguinte: 

Art. 124 - IV - " .. . a lista trí-
plice se comporá ... " por: ~ llsta trí-
plice compor-se-á .. . 

antigo; e, por: ·•antigo. Se"...:.... Oso
. ;·io Tuyuty. 

N.0 321 

Ao art. 124 n. o IX: 

Ao invés de "juizes inferiores", di
ga-se: .. j u!zes de in f e:lor instância·' . 

S . .S., 12-9-46. - Mário Ma.sagão. 

N.0 322 

A fim de que o texto da Constitui
ção obedeça às regras in.discutfvels da 
Lexlologia e d9. Sintaxe e de que não 
haja contradição em sua forma. ve
nho, com a devida vênia, soUcitar a 
modificação seguinte: 

Art. 127 - .. . . . a não ser median
te • . . " por" salvo representação .. . 
O sono Tu1JUty . 

N.o · ~s 

Ao art. 128, depois - Observados 
os preceitos do artigo anterior, - di
ga-se: 

inclusive o de promoção de en 
trã.ncla. a entrância. 

O sentido do texto é enunclatlvi
dade, • pois, inclusive , é o têrmo 
próprio, que melhor lhe dá :forma 
explfcita.. 

Sala das Sessões, 13 de setembro 
de 1946. - Manuel Duarte. 

N.0 32~ 

Ao art. 128: 
Substituam-se as pf..lavras depois 

de "anterior" pe4'\S seguintes: 
... inclusive a carr~ira". 
Sala das Sessões, 13 de seteonbro 

de 1946. - Caiado Godoi . - Gabriel 
Passos. 

Just#jicar;ão 

A emenda visa tornar inequívoca a 
vontade da Assembléia, no sentido 
de estipular a carrelra, tanto para 
o Ministério Público Federal, como 
para o Ministério Público dos Esta
dos. 

Ao inciso 1 do art. 12g, depois de 
-- De pai estrangeiro, diga-se: 
De p~i estrangeiro, não residente 
a serviço do governo do seu pa.fs: 

De feito, não é necessário - re
sidindo - como slmples modalida
de adjetivai . 

Sala das Sessões, 13 de setembro 
de 1946. - Manuel Duarte. · 

N.0 325 
··Ainda ao artig-o 129, inciso 11. 

depois de em país estrrmgeiro, diga-se: 
... em pais estrangeiro, onde este
jam os pais a t>erviço do Br~ll. e, fo
ra dêste CWlO, se vierem re:;id.tr no 
pais, e, dentro em 4 anos após a maio
ridade, optarem por esta. nacionalida
de. 

A melhoria e conveniência de reda
ção me parecem evidentes . 

Sala. da.c; Sessões, em 13 de setembro
de 1946. - Manuel Duarte. 

N.0 326 

No art. 134 substituir: 
"nacionais pela" por "na". 

J:UJti/tcaçáo 

Por que partidos politk os nacionais 
se por lei não os pode haver astaduais 
ou municipais? A Constituição não de
ve ter palavras inúteis . Mário 
Brant . 

N.0 327 

Ao art . 139, inctso lU, depois ~e 
" ilnediatamente anterlo":", e" diga-se : 

"imediatamente c.nter!or, e o q-.:e 
lhe tenha sucedido .. . " 

No mesmo passo, depois de "suce
dido ou, diga-se: 
"sucedido, ou (ue, denb·o de S:!!is 
meses anteriores ao pleito, haje. 
substituído;" ' 

Ambas as · emendas v16a.m melho
rar a redaçio e torná-la mat.s alm
ples e própria. 
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Sala das Sessões, 13 de setembro 
de 1946. - Manuel Duarte. 

N .0 328 

Ao artigo 139, inciso 1, letra a>, de
pois de imedtatam.ente anterior, e, di
ga-se : 

... imediatamente anterior, e o VI
ce-Presidente que lhe tenha sucedi
do . . . 

A emenda visa eliminar - bem co
mo. 

Sala das Sessõ~. em 13 de setembro 
de 1946 . - Manuel Duarte. 

N .0 329 

Sala das Sessões, 13 de setembro 
de 1946. -Manuel Duarte. 

Ao art. 139, inciso IV, depois de 
nas mesmas condições, diga-se: nas 
mesma condições. em o.mbos, esta
belecidas . 

Em ambcs, isto 6, nos ns.0 1 e 11,. 
t o que se refere o téxto. Logo, em 
ambOs P.brange o :;entido que se tem 
em mira acautelar . 

Sala d?.s Sessões, 13 de setembro 
de 1946. Ma n.uel Duarte. 

N:J 330 

A !im de que o texto da Consti
tuição obedeça às r egras indiscutí
veis da Lexilogia e da Sintaxe e de 
({Ue não haja contradição em sua 
forma, venho, com a devida vêruc.. 
solicitar a modificação seguinte: 

Art. 130 - II - a> ".. substituí
do; e por: substituído. bem assim 
o ... " - Osorio Tuyuty. 

N.t~ 331 

O art. 141. § 28, r edija-se assim 
sua parte formal: 

"Será obrigatoriamente da sua com
petência o julgamento dru crimes do
lesos contra a vida" . 

Sala das Sessões, 12-S-46. - Ant6-
nio Feliciano. 

N .0 332 

No § 5.0 do art. 141, depois de Do 
Poder Público, emende~se: 

Não será, porém, tolerada propa-
ganda de guerra . · 

A proposta encara. e busca dar so
lução exata à frase, pois, a adver
sativa - Porém -· deve !lcar sem
pre intercalada nos têrmos do verbo 
co.mposto. 

S. S . , 13-9-46. - Manuel Du4rte. 

N.0 333 

. A fim de que o texro da Constituí
çao obedeça às regres indtscutívets da 
Lex1olog1a e da Sintaxe e de que não 
haja contradição em sua. forma., ve
nho. com a deVida vêni!l., solicitar a 
modificação setJuinte: 

Ant . 141 - § 10 - " nêles" por n~-
les. 

~ 15 - .. . . . a não" por : "sa lvo" 
.~ 21 - " . .. a não . .. " por : " salvo" . 
s 22 - . . . ·· juiz competente que 

. . . " por : ··juiz com!>etente que,·: ' 
~ 25 - " . . . nota de culpa, oue . .. " 

po•·: '1 not a de culpa queo, . .. . :prêso" 
por : prêso" . 

~ 20 - " ... prêso . .. " por: •· prcc;o" . 
§ 28 - •• ... júri ... ''por juri. -

Osori.o Tuyuty. 

N.0 334 

Retire-se ao § 18.0 , do art. 14~ a 
c~prt:ssào bem como, po:- desnec·es.:;á 
.ns.,, devendo ter .sutBtituid.a pe.lh 
conjunção simples e. 

Sala das Sessões, . 12-9-46. - Ga
briel Passos. 

.N.0 335 

Ao ~ 11 do art. 141, dê-se esta re
dação : 

§ 11 - Todos podP.m reunir-se, sem 
armas. A polícia. só intervirá para. 
assegurar ou restabelecer a ordem pú
blica. - Cnm ê.ste in t uito, ooderá a 
policia. designar o local parà a reu
nião, contanto que, se assim proceder.. 
não a fniSte, nem imr;ossibilite . 

A redação proposta fica mai8 clara 
~ mais escorre1ta, tal q~.tal deseja. a 
grande Comissão. 

S . S . . 13-9-1946. - Manuel T>ttar
te. 

N.O 336 

Ao ~ 18 do art. 1.41, deoots de In
dústria e Comércio, redJjâ-se de in
dústria e comércio, e a exclusividade 
do uso do nome comercial. A pro
posta procede: impedE' cabida. e. -
Bem Como - desnecessários . 

S . S. , 13-9-1946. - Manuel Duar
te. 

N .0 337 

Redija-se como se segue o § 16 do 
art. 141. 

E' consagrado o direito de proprie
dade, admitindo-se a desa.propriaçio 
por necessidade públlca, mediante 
prévia 1ndeniza~áo em dinheiro. A 
propriedade particular poderá ser utt .. 
li2'.ada por autorida.de competente, 
em caso de guerra, comoção intestlM. 
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ou grande perigo iminente, se assim 
o exigir o bem público. as.segu:-ado 
o direito a ulterior 1nden1za.ção. 

JustiJica.tiva 

A desaproprta.ção por necessida.te 
púbUca, compreende a utilidade pú
blica e o inter~ sc,cial, visto como 
só se desapropria quando há n.eces-
3'idade de utilizar a colsa em benefí
cio do interêsse geral, quer este seja 
social, ou não. 

Sala das Sessões, 12-9-46. -Ga
briel Passo::;. 

N.0 338 

Ao s 37 do art. 141, redija-se: 
J 37. E' reconhecido a quem quer 

que s:.ja o direito de representar. 
Em rigor, concede-se habeas-cúr

pus, mandado de segurança.. Porém ... 
não se concede Direito. 

Dai, a. plena proceãénc1a da. correft 
ção alvitrada.. 

S. S .• ~3-9-46. - Manuel DU4rte. 

Jlt." 339 
Redija-se como se segue o § 7.0 , do 

art. 141: 
E' inviolável a liberdade de crenca. 

e a prática de cultos religiosos qÜ~ 
não contrariem a ordem pública e os 
bons costumes. Só se reconhece a 
existéncia de associações rellgtosas 
que tenham personalldade .1urfdica, 
na forma da 1e1. 

Sala das Sessões, 12-9-46. - Ga
briel Passos. 

N.0 340 

Redija-se como se segue o § 9.0 do 
artigo 141: 

- Será prestada asslsténcia. rP.il
giosa às fôrças artnR.das, por brasi
leiros natos, e aos E-stabelecimentos 
de internação colcttva, quando a Ro
llcitarem os tntematos, ou seus re
presentantes. Em nenhuma Woótese 
a. assistência religiosa poderà ser cons
trangedora.. -

Sala das Sessões, 12 de seteinbro 
de 1946. - Gabriel Passos. 

N.0 341 

Realiza-se, como se segue o § 21 do 
art. 141: 

Ninguém poderá ser prêso, detido 
ou conservado em prisão, a não ser 
nos casos enumerados na leJ e nas 
condições em Qt!e ela o dispuser. 

J usti/ icativa 
A lei, a que Constituição atribui à. 

faculdade de regu!.ar os casos de pri
são ou detenção, disporá, igualmente. 
sóbre fiança, cuja prestaçt\o. quando 
PO~>.sível, é uma das condi~~ões para a 

não detenção. 
Ao demais, ~ó se; á idõnea a tianca, 

se !ór lia.nça. -
Sala das Sessões, 12 de setembro de 

Hl46. - Gabriel Passos. 

N.0 342 

Suprima-se no § 12 do art. 141 o 
.::.dvérbío comm~lsóriamen!e, por des~ 
necessário. 

Salu. das Sessões, 12 de setembro d~ 
1946. - Gabriel Passos. 

N.0 343 

RediJa-se como se segue o ~ 24 à• 
artigo Hl: 

Dar-se-á mandado de segurança. 
para a d~fesa. de direito certo e in
contestável, ameaçado ou violado por 
~to manlfesta.mente inconstitucional 
ou ilegal de qualquer autvrida!f!. O 
mand~do não prejudica as ações peti
tórias adequo. da!) . 

Justi/tcação 

E ' preferível a redação da Consti
tuição de 193' (art. 113, 33), ex
punglda da recomendação processual, 
p,:,rque atra·vés dela se elaborou 
uma numerosa juris.prudêncla.., ~é. ae 
configurou a ·!)rá.tica brasileira desse 
"V/l'it"anglo-saxónico, já existe u.mo. 
tradição forense - e isso é algo a. 
considcrar ... se na elaboração da lei, 
pois assegura regUlaridade, tranquJ
lidade e continuidade na vida fo
rense . 

Sala das Séss5e-s. 12 de se~embro de 
1946. - Gabriel Passos. 

N.0 344 

Ao § 38 do art. 141, depols de 04 
dos .MuntciPios, diga-se: ou dos mu
nicípios, das entidades autárquicas e 
de economia mista. 
· Com a redação eliminatória pro

posta, corta-se entrância. a bem assim, 
que não deve permanecer no texto. 

Sala das Sessões. 13 de setembro 
de 1946. - Manuel Duarte. 

N.~ 345 

Ao art. 141, ~ :13 • 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Não será. concedida a extradição de 

estrangeiro, por Grime poUtico ou 4e 
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opinião, e, em caso algum, a de bra
sileiro. 

Justl!icação. - Dispensa-se a pala
vra ., súdito" antes de ·• estrangeiro e 
~ substitue o negativo "nenhum•· 
pela palavra "algum" que é a pro
prla no caso, desde que a oração se 
iniciou pela negativa. 

SalR das sessões, 11 de setembro de 
1948. - Samue! Duarte. 

N.0 346 

Art. 143 - Em vez de: salvo se !ór 
casado com raslleira'', redigjt": "salvo 
se, tendo cônjuge brasileiro, tiver ti
lho brasileiro nato''. 

Sala das Sessões, 13·9-946. - Car
los Prestes. 

Justificativa 

A emenda de que resultou a nova 
redação visava estender o beneficio 
da lei à estrangeira casada. com bm
sUetro. Por Jl'lissão, no texto consti
tucional, não !igurou o que o plená
rio aprova.rá. A redação que apresen
tamos, introduzindo a expressão "côn
juge brasileiro··, atende plenamente 

· ao caso. 
Para melhor esclarecimento, con

sult~r C' ·• Diário da Assembléia de 29 
de agõsto de !946, à pá.g. 4.422. 

:!-L0 347 

Ao parágrafo único do art. 145, 
redija· se: 

Parágrafo único. A todos é assegu
rado trabalho que possibil1te exi3têr..
cla digna. O trabalho é obrigação so
cial. 

A in versão da ordem gramatical se 
impõe: como está. no projeto aprova
do, tica inexpressivo e !rouxo o pe
ríodo . 

s . s., 12-9~HM6 . - Manuel Duar
te. 

N.0 348 

Ao art. 150, depois de Crédito Espe
c1allzadv, é imperativo o e:nprêgo de 
v!rgula. para separar têrmos e evita. r 
que o complemento de Ampa.ro à La
voura. se confunda eom a. função de 
sujeito na voz passiva de - especea
lizado. 

S . S .. 13-9,1946. - Manuel Duar
te. 

N'.0 349 

Ao art. 150: 

Redija-se: ••Instituir-se-ão esta.be
lccimcnt{)s de crédito .. . " etc. 

S. S., 12-9-46. - Mário Masagão. 

N.0 350 

Ao art. 151: 
Ao invés de "explol·ados por con

cessào" diga-se ••executadoJ por con
cessão''. 

JustifiCativa 

o serviço públlco é executado, ou 
de forma direta, ou indiretamente. 
Não constitui objeto de "exploração", 
orõpriamente semelhante exploração . 
. S. S., 12-9-46. - Mc:írto Masagáo. 

N.0 351 , . 
Art. 156 - Redigir assim o segundo 

per!odo: "ParJ'I. êsse fim, terão prefe
rência os n.ncionais, e dentre êsses oo 
11-abitantes das zonas emprobrecld2s e 
os desempregados". 

JustifiCativa 

Redação mais clara. Além disso, a 
e=~pressão "dentre êsses'', acrescenta
da depois de "nacionais", aclara o es
pirito do dispositivo que estabelece 
preferência. para. os nacionais. 

Sa.la das Sessões, em 13-9-46. -
Carlos Pre.~tes. 

N.0 352 

A fim de Qde o texto da Constitui
ção obedeça às regras 1ndiscutlve1s da 
Lexiologta e da Sintaxe e ele que 
n~o h a la co!'ltradiçóes em sua forma. 
v·enho, ·com a devlda vênia, solicitar 
n modi!icação seguinte: 

Art. 156: 
" . . no campo ... '' por:: ao campo. 

Art. 156: 
§ 3.o - ,; ... aquêle . .. " por: aquele 

•· ... nêle . . . " por: nele. -- Osorio Tu
Y1tty. 

N.0 353 

Ao art. 156, § 1.0 : 

Recllja-se assim: 
•; ~ 1.o - Os Estados assegurs.rão 

aos posseiros de te:ras devolutas, que 
nelas tenham morada habitual. pre
ferência para sua e.quisl~ão, até 25 
hectares''. · 

J u.stijicativa 

Elimina-se a expressão iniclal "Nas 
concessões ele terras devolutas" que, 
além de inútil. é errôna, visto como 
.. concessão" não é forma de aliena
ção de terras. E' contrato para. in
cumbir a particular o funcionamento 
de algum serviço públlco. 
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Sala óns Ses~;óes, 12 de setembro de 
1946. - Mário Ma.sa.gão. 

N.0 354 

Ao art. 156, ~ 1.0 • 

Substitua-se pelo seguinte : 
.. Aos pocciros de terras devolutas 

concedidas, que nel~ tenham morada 
habitual, será assegurada, pelos Esta
dos, preferência para sua aqutsiçA.o 
até vinte hectares. " 

S. s. A nova redação parece aten
der melhor às regras da precisão e do 
bom estilo. data vênia. com o evitar a 
repetlção do pessoal ''elas", no mesmo 
periodo. 

Sala. das Sessões, em 1 de setembro 
de 1946. - Manuel Duarte. 

' N.0 355 
.t..o art. 156. § 2.o. 

Substitua-se pelo seguinte: 

.. Sem prévia autorização do Senadll 
Federal. não se fará qualquer aliena
ção ou concessão de terras públicas 

· com árP-a superior a dez mil hectares" 
Justificação 

Evita-se, com a emenda, o emprêóO 
vicioso da dupla negativa em constru
ção ·que não o comporta. 

Sala ~ St:SSões. em 11 de setambro 
de 1946. - S!tmuez Duarte. 

N ." 356 

Ao art. 156, § 2.o. 

Redija-se ~.ssim: 

"§ 2.0 - Nenhuma alienação de 
terras públicas, da é.rea superior a dez 
mil hectares. pode:·á. ser feita sem pré
via autoriz~ção do Senado Federal". 

Justificativa 

Corrige-se a llngusg~m. el1minan· 
do-se o •·nenhuma não poderá". e a · 
referência -a. "conce~ão", que, conce
bida errôneamente como forma de 
transmissão da. propriedade. tem sen~ 
tido Já compreendido na "alienação''. 

Sala das Sessões, 12 de setembro 
de 1946. - Márjo Masagáo. 

N.0 357 

A fim de que o texto da Constitui .. 
ção obedeça às regras incllscutivei.s da. 
Lextologia e da Sintaxe e de que não 
haja contradições em sua !orma, ''<'
llho, com a devida vênia, solicitar a 
modificação seguinte: 

Art. 157. - "Visem à ... •· por: vi
sem a 

Art. 157 inc~o IX - •• ... 18 anos; 
respeitadas . .. " por: u1a anos . Serão 
respeitadas .. " - Osórw Tcyut1J. 

N.0 358 

Ao ru·t. 157, depois de salcírfo para, 
substitua-se u1a por o, de modo que 
fique redigido: 

. . . de salârio para o mesmo traba
lho ... 

Desnecessário aquele um indefinido, 
ali. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 
1946. - Manuel Dua.rte. 

N.0 359 

Redija-se da seguinte maneira. o 
inciso 16 do art. 157 (emenda. Eloy 
Rocha>. 

previdência, mertlante contribUição 
àa União, do empregador e 'io empre
gado, em favor da maternidade e con
tra as conseqüências da doanca. da 
invalidez, da morte e da velhice. com~ 
preenctida no último caso e aposenta
d"ria compultória ou facultativa nCI~ 
têrmos que a lei estabelecer. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 
1946. - Segadas Viana. - BC'..dct 
Ne-ves. - Ant6nio da Silva.. - Gu.r
gel do Amaral. 

N.0 360 

.Art. 157. 

Ao inciso IX, depo!.J de ao traballul
dor, escreva-se: 
. .. e hospitalizar ao trabalhador, es
pecilamente à gestante . .. 

N§o tem razão de ser a. locuçi'l 
assim como, e. por-W;o, quanto ser 
possa se ela deve evitar no texto. 

Sala. das Sess~. 12 de setemb:to 
de 1946. - ..17anuel Duarttt. 

N.0 361 

Ao art. 157 : 
Redija-se o art. 157 por esta tor

rna: 
Art. 157. A legislação do traba

lllo e a da previdência. social obe
decerão aos seguintes preceitos, além 
de outras que '.'!sem a melhoria de 
condição dos trabalhadores: 

I - salário mínimo capaz de sa
tisfazer. conforme as condições de 
cada. região. as necessidades nonnais 
do trabalhador e de sua família.; 

U - proibição de d1ferer1ça de sa
lário para o mesmo trabalho por mo
tivo d~ idade. sexo, naclonaUdade ou 
estado civil; 
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nr -- salário do trabalho noturno 
'SUperior ao do diurno; 

IV - participação obrigatória e cU
reta do trabalhador nos lucros da em
prêsa, nos têrmo:> e pela forma quE: 
a lei determinar; 

V - duraçao d1á.ria do trabalho 
não excedente a oito horas, exceto 
nos (.asos e nns condições previstas 
em lei; · 

VI -- repo' tso semanal com remu
neração, preferentemente aos domin
gos e. no limite das exigências téc
níc3.S das emprêsas, nos feriados cl
vís e religiosos, de acôrdo com o tra
dição local; 

VDI - férias anuais (;Om r~.:rnun~-

ração; 
. VIn - higiene e segurança. do tra

balho; 
IX - i)l'Oibl~ão C:e trabalho a m~

nores de 14 anos; em indústriais m
salubres, a mulheres e a menores de 
18 anos; e de traba.lho noturno, a 
menores de 18 anos; respeitadas, em 
qualquer caso. as condições estabe
lecida:; ·~m lei e as exceções admiti
das pelo juiz competente; 

X - direito da. ;,rabalhadora. ges
tante e descanso antes c depois do 
parto, sem prejuízo·· do emprêgo nem 
do salário; . 

XI - fixação das percentagens de 
empregados brasileiros nos serviços 
públicos dados em conc~são e nos 
estabelecimentos de detemtinados ra
mos de comél'clo e indl&stria; 

XII - estabilidade na emprêsa ou 
na exploração rural, bem como tn
delúzaçáo ao traballlador despedido. 
nos casos e nas condições qut: a lei 
est.ntnir; 

XIII - reconhecimento das c<m
vencões coletivas de trabalho; 

XIV - assistência sanltá.rla, in
clusive hospitalar e médica preventi
va. ao trabalhador e à gestante; 

XV -- assistência. aos desemprega
do!;: 

XVI - previdência, mediante con
trtbuir:-[o d~ Unláo, do empregador c 
do r.mpregadc.. em favor da. mat.er
nldade e contra as conseqüências da. 
doença., da velhice, da invalidez e rla 
morte: 

xvn - obrigatoriedade de insti
tuição do seguro, pelo empregador, 
cont.rfl acidentes do trabalho. 

Parl\grafü t',nico. A legislação do 
trabalho e a c a previdência. social 
não admitirão distinção entre o tra
balho manual ou técnico e o trabq.
lhQ intclectu:ll, nem entre os profts-

slonai<; respectivos, no que concerne 
aos direitos. garunt!as e beneficios 
dessas legislações . 

Justificação 

Envolve dois aspectos a emenda de 
redação por mim a)Jresenta.da: a. re

dação pràpria.mente dita do art. 15"7 
do Projeto e a ordem de enumera·;á.o 
dos preceitos da legislação do tra
balho e da previdência social . 

1. d('sàe que o art . 5.0 , lnci.so XV, 
em conscquência de emendas ofercc!
das ao Pn:,jeto prünltivo, trata, dlstin
tamenté:!, do direito do trabalho -- le
tra. a -· de "normas gerais de seguro 
c previdência ~oclal" - letra b -
não deve ser mantida, no art. 157 á 
e:-cpres.'ifio ''legislação tiu trab~.ltl.O", 
para compreender preceitos do traba
lho e da previdência social. Impõe-S::! 
outra redação, como esta.: "A legisla
ção do trabalho e a da previdênc1a 
social obedecerão aos seguintes pre
ceitos, além de outl'os que visem d. 
melhoria de condição dos trabalhado
res ... " Igue.l adaptação reclama. o 
parágro.t o único . 

QUanto a alguns incisos do mt>.smo 
art. 157, recornendam-se. também, pe
quenas alterações de forma. 

Assim, no inciso In, parece que se 
deva dizer ãlartlcipaçáo obrigatória e 
direta, "nos lucros da emprêsa" (da
quela. emprêsa a que o trabalhador 
presta senriço) , e não "nos lucros das 

empresas". 
No inciso IV, afigura. ·se mais exato 

"duração diária do traba.iho não ex
cedente a olto horas", em lugar de 
..trabalho diário que não exceda oito 
horas". 

No inciso V, é de mistér corri~ ir a 
omissão do aditivo aprovado na sessão 
de 29 de agôsto, em virtud~ de parte 
J.a emenda n.0 3. 252, do Sr. Afonso de 
Carvalho. com a redação dada pelo 
Sr. Hermes Lima: "~ ~s exceções ad-
mitidas pelo juiz ~ompetente'' (Di. .rio 
da Assembl~ia, de número 143, de 31 
ele agO.~ to, pág . 4. 527) . 

No inciso IX, convém dizer ''assis
tência médica preventiv&.", em vez 
de " assistência médica preventiva 
eo.~itária c hfJSOitaltU". A expressfto 
uassistência .sanitária". por ser ampln, 
abrange qualquer assistência referen
te u saúde: assistência méclico-cimr
gica, fornecimento de remédios ou 
outros melos terapêuticos, recolhtmen
t.c a ho.sp!tal. O propósito, dominante 
na els.bol'ação do inciso. de menção 
explícita de n.ssistt?ncia médica pre-
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ventiva e à a hospitalar, poderá :,~r 
atendido pelo modo indicado l'..a 
emenda sem o períco de atribuir~se 
à "assistência sanitári.B." sen.~da r~
trito, que não deve ter. Por outro lado. 
é de aconselhar#se o destaque da úl·· 
tima parte do inciso IX, para que o 
seu principio seja cspecl!icado em se
parado. o direito a ct·.:scanso que, 
diante da emprêsa, cabe à trabalhado
ra gestante, antes <: depois do parlo, 
sem prejuizo do err.p;êgo nem do sula· 
rio, não se conrunde com a assisténi.:IR. 
sanitária., que pode ftca.r a cargo da 
emprêsa ou de instituição de segur0 
social. 

No jnciso X , do objeto da previdên
cia, convém, por uma. questão de mé
todo, n referência, logo após a mater
nidade, à doença.. Estas são duas SI-
tuações de qu: . parctalmente, 1sto ~ . 
quant.o à ~lstêncla sanitária, culda 
o inciso IX. Daf a red~ção "'prevtdên
cla, mediante contribuição da. Unl!o 
do empregador e do empregado, em 
tavor da maternidade e contra as con· 
seqüências da doença, da velhice, da 
invalidez e da morte". Mas, p!'tncJ
palmente destaco, para. formar outro 
fnclso, a parte !lnal: ••obrigatoriedaáe 
de instituição do seguro pelo empre
gador contra acidentes do trabalho". 
Cogitd.-sc, atQlli, de ric;co, sujeito a 
'Pl'escrição legal espcclal. ~- que ~e d..t.s.
tingue do que é obj eto da previrténcH~ . 
Nesse mesMo pCJnto, introduzo mod1-
!'tcação de forma, para. resturar o t~x
to do Projeto revic;to, quando aludP. a 
''acfd~ntcs do trabalho". expressá:-, 
prefrrivel a '' addentcs no tra balho'·. 

No inciso Xl!I, suprlmo as -pa1a~ 
vra.s "que devam ser mantidos ob.r1-
gatóriamente" posto que são dJspeu
sávels . DJto que "devam ser manti
dos", não tem rs.zão de ser a palavra 
"obrfgatbrlamente,. Parece mais cor
reto: •·fixação das percen:a gens ch~ 
emnre~g,dos braslle!ros nos se:-vtç.o~ 
públi<'os clAcios em concessão e 21os e:' 
tab!.'lecfm ~ntos de rJrt.erminados ra"110!; 
de comé~·cio e indústria". 

No inciso XV, ~'Ubstituo <~trabalho 
noturno remunerado com salário su
jler!or c.o clilll'no" por '1salár1o do tra
balho noturno superior ao do diurno··. 

No pará.~rafo \tnico do art. 157. com 
ligeira mudança de redaç~. incluo o 
pe:rlodo !Jnal que constava do Projeto 
revisto: •· no Que concerne aos direi
tos. garantias e benefícios dessas Ie
gh~)a~õe~", 

. 2. Rem pretender ststemattzar. C'om 
precisão, os preceitos contidas no a1.·-

t1gl) 15'1, QUI! Uvera.xn origens dlver
Stui, desde a <!laboração da Constitui
ção de 16 de julho de 1934 até ao atual 
l?ro!eta de Constltui(;ã.o, proponho que 
se lhes dé, na enumeração, :!Sta. or·
dem : 

Incisos I, I! e In - princfpios que, 
no tocante à fixação do salârlo, slgm
!icam t·e~:;trições à vontade das partes 
no contratú de trabalho : sa.lário m1-
nimo, proib1ção de diferença. de salá
rio, salário de trabalho noturno: 

Inciso IV -- participação do traba
lhador nos lucros da empr~ que se 
relaciona com a retribuição do traba
lho; 

InclSOS V, V! e VII - normas ge
rais de execução do trabalho : duração 
dlárta do trabalho, repouso semanal c 
nos !edados, férias anua.fs; 

InctRo VIU - o principio de h1gif'· 
ne e segurança. do traba.lbo, que faz 
parte das liorrnas gerais de execuçã('J 
do trabalho; 

Incisos IX, X e XI - nor!IUlS es
pec1a1s rto contrato de trabalho ou de 
sua execução: proibição de trabalho 
dE' me110res e de mulheres. em deter~ 
minados casos; direito da trabalhado
ra gest~"1te a descanso especial: !ixa.
r.ão da p.roporcionalidc.de de traba
lhadorf'.S brasileiros; 
· Inciso XII -- p~·incipios que dluom 
respett.o ê. extinçlo do contrato de 
tra.h~ lho. ohst:·tt1do ou re!:>trfngindo es
sa extinção: estabilidade e indeniZá
ção de d~spedtua: 

Inciso XIII -- reconheclr:lento dn 
convenção coletiva de trabalho: 

Inc!sos XIV, XV e XVI - nonnas 
geraS1; sób're ass\stênc1a. e previdêncla: 
assistência sanitária. assistência ao~ 
desempreP.ndos. prev.tdêncta; 

Inciso X:VlU -- o -princípio do se
guro. pelo empregador, contra aciden
tes de tr:\balho. m11.téria que. embor8. 
d)stlnts ctn. a~~ l.'!t:~ncta e previdência. 
com elns t~m atlr~dade. 

Sala das S~ssões, 12 d P. setembro de 
1946. - El6i Rocha. 

N .0 362 

Ao pa rágrafo único do inciso XV do 
art. 157, depois de o Trabalho In
telectual, dig·n-se: 

. . . nem entre os profissionais res
pe~t.lvos. 

Impede-se. destarte, importuno U
vre : rân.sfto a bem assim. semnr~ 
desnecessário em nosso língua tão rica 
e · tio porttc.g·u.~ sa. 

S. s., 13-9-1946. - Manuel Duar
te. 
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- N.0 363 

Ao art. 157. parágru!'o único. 
R.edija-se assim: 
"Parágrafo único - Para os efei

tos da leglslaçáo referida neste artigo. 
não se admitlrã distlnçã'> entre o tra
balho manual, o técnico ou o intelec
tual, nem entre os profissionais res .. 
pectivos''. 

S.S., 12-9'-46. - Marl.o Masagáo. 

N .0 364 

Ao art. 160: 
Ao invés de "sociedF.des anônimas 

que são propriet rias'' . diga-se "socie
dades anônimas proprietArias''. 

Justiticatil'a 

e preciso evitar interpretação de 
que o texto não se aplicar& às socie
dade<\ anônimas que venham a ser 
proprietárias de Jornais no futuro. 
Elim1nando-~e as patavras "que 

são", a.l1ás perfeitamente inúteis, con
segue-se êsse obJetivo. 

s.s .. 12 9-46. - Mario Masauão. 

N.o 365 

Ao art. 161, depois de Das Profis·· 
sões Liberais. diga-se: 

Art . 161. A lei regulará o exercicio 
d2s profissões liberais e a revalidação 
de dipll)ma, expedido por estabeleci
mento estrangeiro, de ensino. 

Ao parágrafo único do art. 162, dt!
pois de Serviços, diga-se: 

. . . serviços e os coordenará com os 
de . naturalização ... 

Ambas as correções visam, ainda, 
retirar estrá<1c1a a Bem Como. 

S .S. 13-9-1946. ·- Manoel Duarte. 

N.O 366 

Ao art. 162. parágrafo único: 
Redijr• se a.stslm : 
"Pa.ré.grs.lo único - Ca.herá. a um 

órgão federal orJentar êsses servlços e 
coordená-los com os de natural12ação 
o de colonização, aproveitando na.cto-
l~D.is',. · 

.lu.stificativa 

Evtta.m-se inconvenientes de redn
ç&.o, inclusive o gallçismo "'um mesmo 
órgão" . 

S.S. 12-9-46. - Marto Ma.sagã.o. 

'\ •0 367 

A fim de quP. o texto da Oonstitu1c;A.o 
obedeça à.s regras 1ndl&cutive1s da Lc:
xiologia e de Sintaxe e de que não 

haja contradições em sua forma, ve· 
nho, com a devida vênia, solicitar a 
modificação seguinte: 

Art. 162 - pará.gr.1fo único -
• aquele:L . . ,, por "aqueles. - Osorio 
7'uyuty . 

N.0 368 

A fim de que o texto da Constttulçá.o 
obedeça àf: regr~ indistutíveis da Le
xiologia e da Slnts.xe e de que não 
haJa contradições em sua forma, ve
nho. com a devida vênia. soUcitar a. 
modificação seguinte: 

Art. 163 - " . •. ctvfs, se . .. ,, por: 
.. civis 5'2,'' - Osorio Tuy·u.ty. 

N.0 369 

Ao ~ 1.0 do art. 163, depois da 
SERA C!V!L, diga-se, entre vírgu
las : 

§ 1.0 o casamento será civil, e, 
gratuita, a sua celebração. 

Aqui, ent.re GRATUITA e A SUA 
CELEBRAÇ.AO. .auber.tende-se, ocul
to. o verbo SER.A. Dai, para clare
za., a conveniência da virgula., que 
aclara o sentido gramatical. · 

Sala das Sessões, 13 de setembro 
de; 1946. - Manoel Duarte. 

N.0 370 

Art. 164 - Redigir assim: "~ obri,· 
gatoria, em todo o território nacio
nal, a assistência à maternidade, à 
infância e à adolescência. A lei ins
tituirá o amparo às ramnt~.s de p1·ole 
numerosa ·· . 

Justificativa 

A palavra " adolescência'' figurava 
no artigo correspondente do Projeto 
Revist~. Tendo sido suprimida sem 
razão no texto constitucional, acha
mos útil jncluí-Ja. 

Sala das sessões, l"m 13 de setem
bro de 1946. - Carlos Prestea. 

N.0 371 

Ao art. 169, depois. de E os MU
NICíPIOS, é necessário virgular-se o 
vocábulo - municípios -

A razão é plausível: - está oculto 
o verbo - aplicará. -

A redação será: 
- . . . e os munic1pios. nunca. m6 · 

llOS d€ . . . 
Sala dns Sessões. 13 de setembro 

de 1946 . - .\lanoel Duarte. 

N.0 372 

Art. 169 ~ubstltulr a palavra 
"impostos'' por "tributos''. 
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Justificação 

O intuito do autor dêsse dispositi
vo :t'oi o de estabelecer a aplicação 
de uma percentagem mínima do to
tal da renda tributária. Se perma
necer a expres&ão "impostos .. , isso 
equivalerá a reduzh' a proporç!.o con
signada no artigo. Julgamos ser ma
téria pacifica a substituição da pa · 
lavra <~impostos" pela "tributos", 

Sala das Sessbes, 13 de setembro 
de 194ô. - Carlos Prestes. 

N.0 373 

Ao art. 170, elimine-se - E AI:NiDA 
O DE CADA TERRITóRIO. 

Se à União compete organizar o 
sistema federal de ensine,, correrá 
perigo se compreenda que o sistema 
de eOEino em cada Território não se 
ache explicitamente contido nessas 
prenoga ti v as expressas? 
Parec~-me 1nitil redundância - E 

AINDA O DE CADA TEP..RITORIO. 
. Se, entretanto, se quiser manter o 

complemento, deve ser emendado 
para INCLUSIVE, em lugar de E 
AINDA. 
. Sala das Sessões. J3, de setembro 
de 1946. - Manoel Duarte. 

N.0 37-! 

Ao parágrafo único do art. 170, 
depois U.e Supletivo. diga-se : ... su
pletivo. e estende-~e a todu o Pais. 
noo estritos limites das deficiências 
loca.ls. 

Não h:\ necessida~ daquele -- es
tendendo-se, que merece substituido 
por estende-se, como se propõe. 

Sala das Sessões. 13 d~ setembro 
de 19460 - Manoel Duarte. 

N .\> 3'75 

Art. 171 de\·e ser r.edlgic!c: 
Art. 171 . Ca.dn Estnrlo e o Distri

to Federal orgnnlzarno seu próprio 
sistema d~ ensino. 

Retira-se aquele assim como, que 
nada justifica permaneça no texto. 

Sala j~s Sess~s. 13 de S€tembro 
dê 1946. Maneei .'>u.arte. 

N.0 376 
Ao a!'t . 175. depois de e artfstico, 

substitua-se -- bem como - oor in-
clusive. · 

Depois de - beleza, intercale-se 
·vírgula : - beleza, ficam sob a pro-
teção do poder pUblico , · 

Sala da.s Sessões, 13 de setembro 
de 194S . - Manoel Duarte, 

N." 317 

Ao a.rt. 171, dep()is de constitw.to
nais, ellinine-se bem. como, desneces
sário, pois nada exprime. Ou: 

Art. 177. Destinam-se as Fôrças 
armadas a defender a Pátria e ga
rantir os pooeres constltuctonais, 4 
lei e a ordem. 

sala d86 Sessões. 13 de setembro 
de 1946. - Manoel Duarte. 

N.0 378 

Redija.-se o r.rt. 182 : 
Art. 182. As patentes, c.om as van

tagens. regalias e prerrogativa.!: a elas 
lnerente~. são garantidas em tóda a 
plenitude, assim aos oficiais da ati
va e da reserva, como hos re1onna
dos . 
~te, o único emprêgo de assim 

como, aconselhado pelos clássicos e 
mes~es do idloma o 

Sala das Sessões, 13 de set-embr() 
de 1946. - Manoel Duarte. 

, o 

N.0 379 

RediJa-se o § 1.0 do art. lli2; 
§ v~ -- Os títulos, pó::;tos e unifor

mes militares são pl·ivatlvos .'lo !I"J
litar da ativa, da reserva e ch.:. l'e!or
mndo. 

O disposltf'1To regulamentar QU() a 
Constituição vai arig!lr, deve ser es- , 
c:ritc como se propõe, porque não há 
necessidade naquele senão t4mbf~m. 

S.S., 13-9-46. - Manuel Du.a.rte. 
N.0 38ú 

Redij~-se o ~ 3.0 do art 182 : 
~ 3.0 - O milttar que, em s~rv1ço 

ativo das fOrças Drmadas aceitar 
cargo público, estt·anho à. sua ctu1'el
ra, será transfericio para a reserva, 
com os dlrel~s e deveres dettntdos 
c::m lei. 

Não há necessidade de estnnc!t.~ em, 
Que se, em verdade, subentende. 

S.S., 13-9-46. - Manuel Dunrte. 

N .0 381 

P..rt . 185 - Em vêz de "como'', na 
30:\ linha, redigir ''com" . 

Just~ficativa 

Evidentemente trata-se de •1m êr
ro tipográfico : cuja necesstd!\11~ de 
r.orrec;ão não é. preciso demonstrar . 

I 

Sala das Sessões em 13-9-4-6. -
Carlos Prestes. 

N." 38:.! 

Ao a.rt. 186. depois de A Le1 Deter
minar, acrescente-se vírgula . 
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Depois de Concurso, acrp;;~entP.-~e 
- precedido de inspeção de "'~uúde. 

Não é aconselhável a tórmei adje
tiva ao gerúndio - !'}recedendc. 

s.s., 13-9-46. - Manuel Duarte. 
• 

N'.0 383 

Ao ~ 4.0 do art.. 191, cUga-se: 
~ 4.0 - Atenta a natureza esoP.c:Jal 

. à o serviço. . . · 
Não bá r~z!ío do ~erúncllo, quando 

o d& que se trata é da fórma oassa
d~ do verbo A. tender. 

s.s., 13-9-46. - Ma1luel Duarte. 
N.0 384 

Ao a:t . 193, depois Qe - Mn~da 
forçar - elimine-se aquele llrr., an
tes de Novo. Fica escorrei to C\ perio
do .e livre da pecha da ft-talc:!ade 
vernácula - Um novo. salvo Sf'. oor
ventt:ra, se confundisse com DiJls 'No
vos, o que não oc9rre. 

S .S., 13-9-46. - · Man!lel Duarte. 

N .0 385 

Ao ~ 1.0 do art. 195, risque-se o 
Um, e im·êz de Dessa. diga-se Desti.l · 

§ 1.0 
• - O t~rço desta quant.1a ... 

Finalmente, depois de CalamiâtU!e, 
diga-se: - E 7Jode essa TP.St7'~.i'.l. 

Ambgs as correções se 1ustt!icam 
per si. 

s .s., 13-9-46. - Manuel Duarte . 

N.0 386 

Ao art. 197: 
1.•- Substitua-se a Jla~vr:-t "onde" 

'in /trte, pela e:lCpre,são -- .. no qual". 
Ondê- retere-se: à ca·pital estadual, 

·~no quaP' ao ~tado. 
E ê6te é o pensamento do legislador. 
2.11 - Substituir no § 1.0 .. juizos" 

por 14 juizes''. 
3.0 - SubstituH no mesmo o ~ ex

pressões "como parte a.s~lstente do 
opoente", por "como parte principal 
ou :re<:wtdárfa". 

A exPressãc '' partt: principal ou se
cun<lá.11a '' compreende t&Uls forma.s 
por que o terceiro pod~ · 1n-~ervir na 
l.tde: como assistente, come ~>poente, 
ou como chl:!.mado ou· nomeado à 
pátria. 

Se a intenção da União como as
sistente justifica passe a causa à con
J)ftência de outro JUizo, com razAo 
mais fortes~ justifícá·:· á a proVidência 
quando ela intervenha na qualidade 
de ré, chamada. ou nomea.d:~ à auto
ria. :S:Ste, o pe11sn.mento do d!spostttvo. 

Sala das Sessões, em 13 .:\e setem
bro de l~4ô. - Bíttencourt Azambuja. 

N.0 38'7 

Ao pará.gra!o único d.o artigo 199, de
pois de Região, retire-se bem como 
e, em seu lugar se acresctnte: - In
clusive . 

A justificação está. n::>s molde5 de 
emendas anteriores. 

Sala da.s Sessões, em -13 de setC?mbro 
de 1946 . - Manoel Duarte . 

N .n . 88 

Ao art. 201 ~ 1 . o: 
Re-dija-se assim: 
§ 1. 0 -- Os feitos ... nr!'lcados em ou

tros juizes, se a União . . etc. 
Justi/icatitJa 

No caso, a palavra .. feito'· é que deve 
ser usada. A União .intervem às ,·êzes, 
por exempl'O, em processos <.\e inventâ
rlo, que não l;Onstitnem "c.a\Uias" no 
sentido téenico. 

Sa.la das Sessõ!'s, em 12 d\ setembro 
de 1946. - Mar~o Ma.•u:gão. 

N. o 3ôfJ 

o ~ 2 . 0 do art. 201. depois <ie Noutro 
Fõro, redija-se: 

E cometerá ao Mini.~tério Público ... 

Sale. das Sessões. em 1:5 :!é setembro 
de 1946. - 111annel Duarte. 

N. 0 390 

R€odlja-s·e o art. 203: 
Art. 203. N~uhum l~npôsto gravará 

diretamente os direitos d~ autor. nem 
a remuneração de professores e jo:-
na.Ustas. 

Autoral é galicismo que nã.e; teve in· 
gres.so no Código CfvH e merH"...eu eru
dita !mpugnaçã.o do grande: Rui . Man
tenhamo-lo afastado da ~~ancela ~i~ 
cial, d:! noss.a Constituição 

Para ma.Js disso. a t'orm ·~ as::e-nt~ 
sprcsenta c-s requisitos da clareza e 
exprime quanto deseja o leg!.sla.do-r 
cor.stitW.nte. 

Ssla das Se~sões, em 13 de setembro 
d~ 1.946. - Manoel Duarte. 

N. 0 391 

Ao parágrafo único do art. 204, de· 
pois de Judiciário, diga-se: 

. . . Jw:Uciárlc. e re:colher-se ... fio as 
ilnportAnclas à repartição ~ompcten
te ... 
~ta. n maneira mais VErnàcul.amcn

te aconselhável. 
Sa.ln das SeEsões. em 13 dto setembro 

de 1946. - Manoel Dua.rte. 
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N. 0 392 • 

Ao art. 205, § 2 . 0 , letra b), depoi.s de· 
Plano. diga-se: 

... plano, e as proVidências .suple-
tivas . . . 
As~im como é expressão desnec~s-

sá.ria. 
N . 0 393 

Aos ar~~. 206 e 212: 
Substituam-se por ~ste: 
Ar . . 206. O Congresso N~cional 

poderá decretar o ests.do de sítio nos 
seguintes casos: 

I. de comoção lntcst!n:-.. grave, on 
de fatos que tornem tviô2nte a autt 
iminência: 

n. de guerra ex:ern? .. - ClodCi11!.iT 
Cardoso. 

Ao art. 207. 

Substitua-se pelo setp'nte: 
Art. 208 . Quando o c.-;t.ado de si

tjo fOr determinado por guerra ex
terna, ou como·ção intestin3 grave 
coxr. o caráter d~ . {n~erra c\vi~ . r~ lei 
que o de<:reto estabelecnt·á às normas 
destmadas a regula.--l~e a execução 
e indicará: 

I, as razões a QllC n medidn se <'~
~nderá; 

II, as gar:: ntias constitucionais que 
c::>ntinuarií.o em vigc.r: 

III, os casos em que os crimes con
tra a segurança da N~ção, ou das 
suas instituições ;1olíticas e lcca1s, 
ficgrfi.o sujeitos à legislação e juris
dição miWares, quando cometidos vor 
civis, ainda que fora das z:nas de 
operações. 

Parágrafo único. Publi-cr..cia a Iet. 
o Presidente da República desir:rna.
rá., ?Qr decreto. não só ns pe:soas que 
deverão exe-cutar o estado de sitio, 
mas também a.s zonas de operações 
submetidas à le~tshção e jurisdição 
militares . - Clodomir Cardoso. 

N . 0 395 

A c art. 21n, · depois de @erayão, 
virgule-se entre esta palavra e so
mente. 

Aclara o sentido e ~epara a con
dição, mas !ora das zonas de ope
ração, 

Sala das Sessões, 13-9-46. Ma-
noel Duarte. 

N . 0 306 

Ao art. 209: 
Substitua-se por tste: 
Art. 207 . Du!·an~ o estado de sf

tin, Quando decretado com funda
lllento no n . 0 I, do e rtigo anterior. 
o Presidente da Rel)úbHca só podf" · 
rá. tomar contra as· pessoas as se
glúntes medidas: 

·I. determinação c\ e loc:! lida de P-rn 
que devam permanecer: 

II. detenção em prédio não dt:s
tinado a réus de crimes comuns; 

nr. de~terro para localidade po~ 
voada e salubre do território nacir.l
:nal. 

Parágrafo único . Poderá., outros
sim, o Presidente da República de
terminar: 
a~ censUl'a de correspondência. orr 

de pubUcldade, incluEiVe de radiodi
!n.sã:), cinema e te~t:·o; 

b) · suspensão da liberdade de reu
nião, inclusive a e,.:ercida no seio das 
associações; 

c) bu~ca e sp:ee~.são em domicí
lio; 

d) suspens~o elo funcionário pü
bli~o cu cmpresíloo d~ nut nrquia, de
entidade de economia mista ou d .: 
cmnrêsa c~ncess!onária. de servicv 
público do :eu ct>.r!!O ou Cuncfl.o : · 

c) intervenção nàs P.mprêsas· de se-r~ 
viços públicos . - Clodomir Cardoso 

N . 0 397 

Aos arts . 208 e 211. 
Substituam-se por êste : 
Art. 210. No intervalD das c;essões 

legislath,as, será da competênc:a do 
Presidente da Repúbli<:a a decretação c 
prorrogação do ~stado de sítio. obser
vadas. no caso previsto pelo artigo 
anterior, as di~posições destes. 

§ 1.0 • Decreta.do o estado de sitio, 
o Presidente do Senado convocará 
imediatamente o Congresso NacJnn21. 
que se reunirá dentro de qui'tlZe dias, 
para o aprovar ou suspender. 

§ 2.0 • O Presidente da Repú!)llca. 
logo que se reunir o Congresso Naclo
cíonal. relatar-!he-á, em me1l1)agem 
especial motivos que o houverem 
determina-do e Just1!tcará as lnl':didas 
que tiver adotado . - Clodomir Car-
doso . ' 

N.0 398 

Ao art. 209 letra o: 
Substitua-se a palavra "prédio'' pela 

palavra ·'edl!icio" . 
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Justi.ficatha 

.. Prédio" , em Direito, significa tan· 
w casa como terreno. E' nesse sen· 
tido, clássico e paci!ico, que as nossas 
leis, inclusive o Código Civil, u:;a.m a 
expressão . 

O intuito do dispositivo é o de que 
os detentos fiquem dentro de casas 
não destinadas a réus coonuns: mas 
não se visa permitir que fiquem em 
terrenos, isto é, campos de concen
tração. 

Diga-de, pcis, "ediiicio". 
S. S., 12·G·4G. - Mário Masaqão. 

N.0 399 

Redija.se do seguinte modo o ar
tigo 210: 

"0 estado de sitio, no caso do in
ciso I do artigo 206, não será decre
tado por mais de trlnta dias. nem pror
rogado, de c81da vez. por prazo su
perior. Na. hipótese do inciso Il. PO· 
.:lerá ser decretado ptlo tem p? em 
que perdurar a guerra externa ou 
a comoção instina gra.re, corn car.~· 
ter de guerra civil." 

Justij icat;âa 

A en:.endrt objetivou a conclsa'J do 
artigo, a supressã.o do futuro do llldi
cativo do verbo poder (três vézcs re· 
petldo) e elimina a palavra caso, subs
vra caso, substJtuíndo~a por hipó-
tese. -

Fez mai~ : uniformizou o em~r~go 
da palavra inciso e suprimiu, por de::· 
necessé.ria, a expressão a êsse. 

S. S., 13 de setembro de 1946 . -
Brigido Tinoco. 

N.0 400 

Ao art. 210 .. 
Substitua-se pelo S(~~~ uinte: 

Art . 209. O estado de sitio, no 
caso do art. 206, n .0 .!. , não será de
cretado por mais de trinta dias. nem 
prorrogado, de cada vez, por prazo 
maior do que esse . N·.) caso do n.o !I, 
bem como no de comoção intestin!i 
com o caráter de guerra civil, poderá 
ser decretado por todo o tempo que 
perdurar a guerra. - Clodomir Car
doso. 

N.0 401 

Art. 210. - Suprimir in fine as pa
lavras "ou a comoção intestina grave 
com caráter. de guerra civil". 

JtJ..Sti/icativa 

O item II do art. 206 não se refere 
ao caso da comoção intestina ~n"ave 

com caráter de guerra civil. e sim. 
somente ao de guerra ~xterna. E' um 
contrasenso a última parte do art. 210, 
justificando-se, por isso, 9. redação qu~ 
propomos. 

Sala. das Sessões, em !3 de setembro 
d~ 1946. - Carlos Prestes. 

N.0 402 

Ao art. 211 . 

Redija-se a.ssim a primeira parte 
<lú artigo: 

.. Art. 211 - No caso do art. 208, o 
presidente da República, em mensa
gem especial, relatará ao Congresso 
Nacional, logo que ês~e se reuna, ... " 
etc. 

Justificativa 

A redação atual e multo defeituosa, 
h a ve!1do ne!a o verbo "relatará" sem 
sujeito. 

Sala das Sessões, 12 c!e setembro de 
l046. - !r!ario Masagàc. 

N .0 40~ 

AO art. 211, depois de revogá-lo ou 
mante-lo, diga-se : 

. . mantê-lo, e poderá também apre
ciar ns providências do Govêrno, qr1e 
lht ch(;gnrem ao conhecimento ... 

Sala d~~ Sessões, 13 de setembro de 
Hl46. - Manoel Duarte. 

N.0 ~04 

Aú art. 211. 

Subst1tua-ze pelo seguinte: 
"E~1 nJensagem ::1.0 Congres~o Na

clc.,nal, o Presidente da RepúblJ.ca, 
quando houver decretado o estado de 
!:iitio, relatará os motivo~ do ato e jus
tificará n.s medida.; adotad:l.S. Em 
sessão secreta, o Congres:;o dellberará 
acerca da aprovação -= revogação :io 
decreto, podendo aorecla.I as providên
cla:i do Govêrno que lhe chegarem ~ú 
conhecimento e autorizar a prorroga
ção oo sitio". 

Justi.ticaqão 

Cremos alcançar, com a emenda, 
!orma pre!erivel à do texto. Não te- -
mos fet1cl"Jsmos pelas regras de gra
mática. Em geral, os gramáticos nãa 
se.bem escrever; pouco entendem das 
sutllesa.s do estilo. São ana-tomistas 
da linguagem; não são artistas, que 
só êstes possuem o do~ de perceber 
o segredo da boa. expressão Uter4r1a, 
em sua. beleza e gôsto. 
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Na. técnica legislativa, a brevidade, 
a concisão, a propriedade dos tê:::'mos, 
constituem predicados do maior qui
late. E' natural que d. obra precipi
tada, como tem sido a da elaboração 
constitucional, se res.c;inta de talhas. 
ocorrentes no tumulto e pressa de uma 
premente atividade legislativa. Cum
pre, entretanto, à douta Comissão 
Constitucional, atentar bem para €sse 
aspecto e aceitar do pl~ná.rio a colS:
bore.ção oferecida em utn e jusU!t
cado · esfôrço. 

Lei das leis, a Constituição deve se:
um monumento duradouro, colocado 
no ápice de nossas criações políticas, 
exibindo os foros de nossa c altura . 

Sala das Sessões, em 11 de; setembro 
de 194ô. - Samuel Duarte. 

N.0 405 

Art. 213. 

~te artigo deve ser colocado de
pois do de n.0 215 atual, corrigida a 
nwne..ração e a rem1scão. 

S.S., 12-9-46. - Mário Masaqrlo . 

N.~"~ 406 

Arts . 214, 215 e 213 - Subsr.ituam
se por êstes: 

Art. 211 As imunidades dos mem
bros do C~ngresso Nacional substi
tuirão durante 'J estado de sitio, po
dendo. entretanto. ser susper.P.as a.!l 
dê detrminados Deputados ou Sena
dores, cuja liberdade se torne tnc.)m
patível com a defesa da Naçho, ou 
com a securnnça das !nstitu1ç6es po .. 
liticas e sociais. 

Parágrafo Wúco. NC' intervalo dru, 
sessões legislativas, a autorizRA;ão se
rá dada pelo Presidente da C!.t.maru. 
c!os Deputados ou pelo VlcP.-PreSl
dente do Senado Federal. conforme se 
trata de membros de uma ou de 
outra Cfuntua, mas cu% ret~endum 
dn. Câmara competente, que sem i!rle
dinta.mente cünvocada para se reu
nir dentro c!e quinze dias. 

Art. 210. Expirado o estadc de 
sítio, cessarão concomitantemente os 

~seus efeitos, e as medidas e.pliendas 
na sua v1s-êncta serão relatadas pelo 
Presidente da República ao Congres
so N aclonal, em mensagem que es
pecificará e justificará as provtdên
cias postas em prática. 

\ 

Art. 213. A inobservA.ncla de qual
q)ler da.s prescrições dos arts 206 a 

212 tomará ilegal a coação exercida 
por virtude do estado de sitto, po
dendo, então, o paciente recon·er ao 
Poder Judictá.rio. 

S.S., 13-9-46. - Clodomtr Cardo-
30. 
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Ao art . 216. 
Ao invés de "alienar" , diga-se "alle

narem". (0 sujeito deste vt:rbo é 
plural: éles", "os sUvicolas''.) 

S.S., 12-9-46. - Mário Masagõ.o. 

N.0 108 . 
Art. 216 - ·•será respeitada a püs .. 

se de te:-ras de Sllvfcol~ qu'-" néias 
EC acham permanentement~ localiza
dos, sob a condição, porétn, de as não 
alienar." 

Redigir assim : 

Art. 216: - "Será respeitada a. 
po::;se de terras de silv1colas que se 
achem permanentemente localizados, 
sob a condição de não a.c; tro:n.smiti
rem." 

Justificação 

Aliena-se, mediaute formaUdJ'de, o 
']us in ré, ou o dommjo ~ôbre a coJsa. 
Mas, não se aliena a posse que é 
z.. simples manifestação exterior de 
um direito. Transmite-se a pC'sse que 
é um ra.to. 

Sala das Ses.c;ões, 12-9-46 . ·- A~ves 
!,alma. 

N.0 409 

Ao art. 216, ~ 1.0 , depois de ~ 
anos. diga-se : 

. .. dois anos. desde que se D18.Di
.teste cada. wna delas pela uuúorla 
dos seus membros. 

E no § 3.0 depois de A outra, diga-
se: · 

... à outra, e, se nesta fôr aprovada 
pelo me~mo trâmite e por Igual maio
ria, dar-se-á por aceita. 

As hi'póteses reguladas neste pa.rá
gra! o se r e! e rem a !a tos futuros. 
Por isso, nio fjca bem aquele parti-
cipio presente. ' 

S.S., 13-9-46. - .. Manuel Drtarte. 



174.~~. Sessão, em 13 de Setembro de 1946 
Presidencia dos Senhores Berto Conclé, 2.0 Vice-Preside-rt.le, . e Melo Viana# 

Presidente 

As 14 horas comparecem os Senha-
res: 

Partido Social De-mocrático 

Acre: 

Hugo Carneiro. 

Amazonas. 
Valdemar Pedrosa.. 

Pará: 
Magalhães Barata.. 
Alvaro Adolfo. 
Nélson Parijós . 
João Botelho . 
Rocha .R.i bas . 

Maranhão. 
Vltorino Freire. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Valtredo Gurgel. 

Pernambuco: 
Aeamemnon Magalhks. 
Gercino Pontes. 

Alagoas. 
Góis M'Onteiro. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 

Sergipe: 
Leite Neto . 

Bahia: • Aloísio de Castro. 
Eunápio de Queirós. 
Fróes da Mata. 
Aristides Milton. • 

Esp1rJto Santo: 
Eurico Sales. 

Rio de Janeiro: 
Carlos Pinto. 

Bastos Tavares. 
Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
Beneuito Valadares. 
Duque ele Mesquita. 
Israel Pinheiro. 
Wdlington Rrandáo. 
José Alkmim. 
AuglUito Viegas . 
.Rodrigues Pereira. 
Olinto Fonseca. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Noveli Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Horácio La!er . 
Sampaio Vtdal . 
Alv~ Palma. 

Goiás: 
Caiado Godól . 
Guilherme Xavier. 

Paraná: 
Aramis Ataíde. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Otacillo Costa. 

Rio Grande do Sul: 

Da.maso Costa.. 
Hexo1ilo Azambuja. 

União Democrática Nacioncl 

Anta.Zona.s: 
Severia.no Nunes. 

Plauf: 

Mattas Olimpio. 
Oearâ; 

P11n.to Pompeu. 



Rio Grande do Norte: 
José Augusto. 

Aluisio Alves. 
Parafba: 

Argemiro Figueiredo. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro . 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 
Bahia: 

Juraci Magalhães. 
Nestor Duarte. 
R.ul Santos. 

Espír ito S~nto : 

'L"o.!is Clá udio. 
Minas Gerais : 

Licurgo Leite. 
São Paulo : 

Mário Masagão. 
Romeu r.ourenço . 
Plinio Barreto. 
Toledo Piza. 

Mato Grosso : 
Vespa.stano Martins. 
João Vilas boas. 

Paraná: 
Erasto Garener. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 
Leopoldo Neves. 

Disttito Federal: 
Rui .Almeid~. 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 

São Paulo: 
Berto condê . 

Partido Comunista do Brasil 

Bahi&.: 
C3J'los :Marlghela . 

Distrito Federal: 

Maurício Grabols . 
Batista Neto. 

Rio de .Janeiro: 
Alcides Sabença. 
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São Paulo: 
José crisplm. 

· Jorge Amado . 
Rio Grande do Sul: 

Abilio Fernandes . 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino V~chado. 

Sergipe: 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
Felipe .õalbi. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Partido Social Progressista 

Ceará: 
Stênio Gomes. 

Partido Democrata Cristão 

PeriJ a.mbuco: 
Arruda Câmara. 

Esquerda Democráti ca 

Goiás : 
Domingos V e lasco. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE- Achando
se presentes 90 Senhores Representan.
tes. declaro aberta a sessão . 

Passa-se à leitura da e.ta da sessão 
o.ntertor. · · 

O SR.. HUGO CARNETRO (1.0 Su
plente, serot.ndo como 2. o s ecretó:rw) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESID~TE - Em dis-
cussão a ata. · 

O SR. CAIADO GODOI - Sr . 
Presidente, peço a palavra. sôbre ·a 
o. ta. 

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

O SR . . CAIADO 00061 - Sr. 
Presidente. dese-jo declarar a V. 
Ex.a que deixei de comparecer à ses
sãb noturna de ont.em, bem como à 
anterior, por motivo de enfermidade 
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em pessoa de minha 1 amflía. Peço que 
faça constar est~ minha declaração 
c!. a ata dos nossos trabalhos . 

O SR. PRESIDENTE - V . Ex.n 
se:rá atendido . 

Não havendo mais quem peça a pa
lavra sôbre e. ata, enc~rro a ~ua dL:
cussão e vou submetê~ la a votos . 

Está. aprovada. 
F assa-se à leitura do expediente . 
O SR. CARLOS MARIGHELA 

<2.0 Suplente de Sel':rctário, servindo 
e;omo 1.0 Secr~tário) procede á leitul·a 
c!o seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegramas : 

Da. viúva do coronel Barros Four
nler, agradecendo as homenagens 
prestadas por esta Assembléia à me· 
mória de seu filho Severo Forunier. 
- Inteirada. 

Do Sr. Diretor da Faculdade Na
cional de Arquítetu.l'a da Universi
<lade do Brasil, apresentado voto de 
congr"-tulações pela aprovação do art. 
28 das Disposic;ões Transitórias . -
J 1.teiro.da. 

Ofício: 
Do Presidente do Clube düs Advoga

dos, convidando esta Assembléia para 
assistir à C;únferêncla, que será. pro
z-,unciada pelo Deputado Hc:mes L1-
ma, naquêle Clube. no dia 13 do cor
rente, às 17.30 .horas. - Jnteirada. 

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

O SR. ROMEU PIOR! -- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a p~
l&.vr&. o 11obre Representante. 

O SR. ROMEU FlORI- <Lê o se
guinte d iscurso) Excelentíssimo Se
nhor Presidente da Assembléia Na
cJonal Constituinte: Atendendo a um 
t·U~gustioso a.pêlo que recebi de numc
l·osas famílias do bairro de Nova Cin
tra, municiplo de Santos, Estado de 
São Paulo, requeiro que a Meretissi
ma Mesa da Assembléia Nacional 
Constituinte solicite informações ao 
Govêrno do Estado de São Paulo sO
bre as razões pelas quais os herdeiros 
do Sr. Augusto Marinan:seli, com o · 
auxilio da Polida, d~alojou os anti
gos proprietários de terras situadas 
l1aquela localidade, com as seguintes 
<Uvtso.s: Ja.bacuara, ~rorro de São 

Bento, Santa Maria . de São J orge 
(Muuiciplo de São Vic:{; l\téj , M.4'l rap·~ . 
divisas esta~> com ~.gu~.; vertente:,, 
consoant<;s as dcmat·cações. 

'I'ráta-se de simp! cs lav-r:;..d o~~s e 
operários, cuja úni<:a pos:-: .. ~ se clf:·a\'a 
nas t e·rras err1 QUE: tinhü.n~ e:,::-ubelcciàv 
C? seus lares e QUL·, a pa.rti r de 1 ~38 , 
"tf.:!m ~enào delas de~ tKJJ :.".dcs pf'lo S r . 
Augus to Marinang-cU, :::.tl~almc-u te 1·,:
lecf.do, e por seus at uais h e.rd.eiros, a~:; 
senhoras Geranàalina R.i rJ'~ Marina n
geli t: A.na Ripe Ma rinan6..:li, r esic én
te-s na Avenida Ana Co~ta n.u 25, na 
ciàarte de San tos. p '.!rdcndo s lé mesrno 
o direito à s bcnfeílorb~ que realiza ~ 
ram. Alguns dos intE-ri!~:.~r!c!Os tiv r:r am 
suas ca.sas destelh r.d<!:; e tic ?.r<~.m sem 
nenhum abrigo, ·.:xpcstos as int.empr.
ries, saliünr~do-.~e d c-nlre d es o Sr . 
José <ios Reis, qu:: sc.:•treu êssc vexame 
com sua idosa mãe de 70 anos, cem 
sua espôsa e mais d u:~.s órfãs . Muit.~;s 
dos antigos propriet.ó.rws só puderam 
pcrzna.necer nas pr opri Edades pa~ran<i<.> 
aluguéis ao Sr . Algusto Marinangeli . 
Ent.reta.nto, todos, ao que il:fom1arn.m, 
possuia.m d~ument~ de propriedad :: . 
como sejam escrituras à~tadas de 18.84. 
quando o despejo teve início em 191ü . 
Além disso, vin.ham p~g3J1do iJnpós:o 
territorial até quando fora.r11 despoja 
dos e poderão apresentar cs recibo.:; 
e demais papé-is quando neoes;;á.rio. 

Tomando <:onhe~i.mento désse.s d~ 

ploráveis !atos e tendo :!m yista. que 
a esta ~sembléia, '=Orno le..;íLima re
presentação que é da Nação, incumb .. · 
o dE'i·eil" de proteger o povo. ~::spccial
mente, como no cazo er.1 e-xam-e , o.:: 
mais desi9.vorecldc.s, requ'C:i!'ú sejam 
solie!ta<ias os necessários esclt.. .. éCimen 
tos ao Govêmo do Estf~do de Sfi.o 
l?o.ulo, 1!-..clusive sôbrc o direito que 
assistia ao Sr. Augu.sto Marinangcl.i. 
pa!"a. a.~sim proce-der . São os s:guintcs. 
dentre outros, os lavradore.f: ..! operá
rios atingidos pelo de:> peje : Cândid:l. 
de Mato::, moradora há 50 anos em 
N{)Va Cintra, Leonor de Matos, Cãn
dida oasemira de Matos, Lt:cin-da ctc 
Matos,. Laura de Mat os, FiEl Jordão. 
Domingos dos Reis, J oão Hernou<l~ 
Dias, M-oisés de Fr-eitas, Pascoal Go
mes, Ma.1.1Uel Sa nws. J:>sé Broski, 
Maria Ferr-eira Marques, JD.Sé Gar
cia, Fema.nào Fernandes, José João, 
Antônio José, Antônio Germano Coe
l:ho, Tom.á.s àe Sousa CoiT.;ia, Souto 
Maior, Diamantino Fonseca, José Rus
so, Francisco Alves. Jo5.o Pinto Fi
gueiredo, Rafael Fernandes, Ma."ltt-et 
Blanoo, M3.Duel Cartoln., Escolina Ga-
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zerine e José Reis. Todos êsses foram 
vitimas do mesmo trs.tamentu em 1938, 
havendo já agora. alguns dêles fale
cido. 

Tenho ainda, Sr . Presidente, tele
grama. que acabo de receber da cida
de de Baurú, nos seguintes i.êrmos: 

"Solicitamos protesto Assem
bléia contra ordem serviço ...ani
tário paralização tec·elagem M:a
tarazzo alega<,.~ào barulho teares. 
Medida injusta inqualificável ;>re
judicará 700 operários e parque 
industrial Ealll'Ú. Darcy Improto. 
Presidente". 

Aind2. outro telégran'hn. de São 
?aulo: 

" Trabalha.dores moradores zona 
ferro-viária se-rviço estrada. da 
Cant.areira atu~lmente S<:lro·;a.oa
na apela Assemblé!ia Consti11:.nte 
int-Ermédio Deputado Romeu .Fiori 
sentido funcionamento urgente 
bitola larga referida estrada, a 
!ím evitar desastres e po~par v1-
<!a d(}<; trabalhadores. - Augusto 
Dirato, João Alonso, Duilio Gassi, 
Francisco de Assis Barbosa". 

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

O SR. :MATIAS OLíMPIO - Se~ 
nhor Presiáente. peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Represento.nte. 

O SR. MA TIAS OLlMPIO - Sr. 
Presidente, sem desejar desviar a R.ten
ção da Assembléia N.acionl:Ll Constitu
inte dvs altos problemas do pais que 
estão em ex~ução, sinto-me no dever 
tie trazer ao conheciment-o da Casa 
gra:vtssimos !atos que estão ocorrendo 
no Piauf, dos quais resulto!.! a. demis
são do Secretá.rio Geral ci.a Intc.rven
toria. e que recrudesceram depois da 
última decisão da. Assembléia Cons
tituinte. 

Devo declarar a V. Ex.ll que esta. 
?..lta. autoridade, figura proeminente 
do P. S . D. . não é solldárl o com as 
t1·opellss que estão sendo praticada~ 
no Estado. nem jamais t~ve llga~s 
com a U. D. N . 

Desej() ler, Sr . Presideu';e, alguns 
telegramas que comprov!lm essa mi
nha 3.5Sertiva: 

•·Terror policia.! esta Cfllpital as
sumindo tais proporções que aca
ba. dentltir-se Secretário Geral 

Esta,do sinal prot.eslo inseguran
ça pessoal cldadâ<Js. Major :3a
muel Castelo Branco, em CtJil'LfJI:I 
nhia Secretário Ger11l Esta.do Prc
c;idcnte Junta Conc::ili~ão e Jul
gamento os Lcnsi vaménte pers(!
gui.dos agentes prO'Vcx:adures VJH
cla que não re~-pc:it3ram pr<:sr.nça. 
m esmas autor!.d2{.(t:!-i motivando 
aqutla aUtu<ic S ccrátario Jt~püis 
protest:::.r <:or.tra isoléru::ia e p~ll
cial junto Ch~c: Policia Inr.e~·· 
v-entcr. Pedimos ~eu m l.ermédlu 
garan ti::.-.s alr.as a utori.rlú.dc.s pal::> 
~a~rl3 (;õts . - Dcrmevul Leão, S<-

~retário Geral da U. D. N. 

Outro tele-grama vo~terior r:. ~s.se , 
é o seguintt:- : 

"Tribunal denegou na of'as <:c.:-
pus favor vários rre:;os u.cusados 
íncen.diá.rlos se j u!!pndo ln<.:om
pétente deante mera al~·gaçáo ;~ ;1 -
licial caráter político cr imt . In
formação policial a.ssegUJ·a !::ere~n 
criminosos udenisto.s SJCcntuando 
ne·:essidade realizar outras pnsõe~. 
Surpreenqente dec.i.':ião geral cons
trangimento geral valtndo outorgar 
pcdc:res ilimitados policia . Reme
terei certi.dões para requerer !la~ 
beas corpu.s Supremo. ~ste pe<lido 
devf:rá ser extensivo diretórios es
tadual municiopal e operário aa 
U. D . N. ao que tra·!:>alha no 
jornal de nosso partido Abraç~ . 
- Demerval. 

Ainda do desembargooor Simplicio 
de Sousa Mendes. acabo de receber de
pois de minha entrs.da na Casa o se
guinte: 

·•o ambiente aqui é igual ao do 
tempo do major Evilásio VHa-No
va, em 1945. O tende11cioso inqué
rito secreto orientado ptlo chcic de 
Polícia lança caluniosas acusações 
aos uderdstas, posslbllitand:> pri
sões e supUcios às mesmas vitimas 
com o tim de estorqu!r conu~sóes 
informante e criar ambiente de 
terror nas próxlmas eleições . Al
bino Alenear e Flávio Portelada 
foru.m obrigados a instalar postos 
de alistamento para !:!leitores pes
sedlsta3 na própria rt.5idêncla dos 
dois. A insegurança é gerai. Ape
lamos para a Bancada e para as 
altas autoridades da República. 
Saudações. •• 

São êstes, Sr. Presidente, os tatos 
gravíssimos que tomei a liberoa de de 
solicitar a atenção de V. Ex.'1 parn 
os mesmos. (Mu.tto bem; muito bem.> 
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O SR. GUARACI SILVEIR.o\ 
Sr. Presidente. peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem u. pa
lavra o nobr@. Representante. 

O SR. GUARACI SILVEIRA ~·) -
Sr. Pl"esidente, a respeito da efetiva
ção dOS professôres mterin()S de giná
sios, escolas normais, etc., acabo de 
receber telegrama que muito m~ con
forta e desejo fique consigna-do nos 
Anais: 

•· A atttude de V. Ex.n na c:Hgna 
Assembléia Constitu1nte em defe~ 
sa. pro!essôres há. longos anos 
ocupar~do interinamente cátedr&..s 
novas ou antigas disciplinas conw 
fiadas espontã.neamente e msis
tentemente mantidas confian<;a 
govêrno e coneregação e quando 
se procurava dentro do direítu re
parar injustiça acumuladas ~ervi\1 
como valiosa recompensa aus que 
a·penn.s aspiravam um repouso com 
dignidilide após ass!duo e dt:sinte
ressado trabalho no magistério -
cordiais Saudações - Monsenho:r 
Mac-Dowel. •• 

DeseJo que êste documento conste 
da ata dos nossos t.ca.balhos de b(.lje, 
porque é a pa1avra autorizada d~ um 
eclesiástico, que vem servindo, há mui
tos anos, a ncs."a pátria e que com
pre~ndeu o sentido cristão da eruenda 
por mim defendida, com tanto interês
se. n~ sessão de ontem. 

Recebi. também, diversos telegramas 
procedentes de Ponta Porá descx even
do a situação em QUê se encontra aquê
le território. 

Um dêles, o d~ médico nr. Nélson 
Ara.újo, diz o seguinte: 

"Peço distinto amigo obséquio 
informar situação Território Pon
ta Porã poiS populs.c;ã.o está aba
le.da notícia sua extinção ... 

Quero declarar que votei pela ma
nutenção do Território de Pontei. Po
rá e lamento que o mesmo tenha sido 
extinto, quando eram gra.ndes e va
liosos os .serviços que estavam sendo 
prestados àquela. população. · 

o Sr. Wellíngton Brandão - Faço 
'n1:inhas as palavras de V. Ex.• com re
ferência. á supressão do Tert•itórLo de 
Ponta. Porá . 

("') Nã.o foi revisto pelo orador. 

O SR. GUARACI GILVE1RA 
Agradeço a soUd~rled.ade de V. Ex.a à. . 
minha declaração. 

Desejo, ainda. reafirmar, Sr. Pre
sidente, o voto que dei contra a per
manê~cia, no texto das "Disposições 
Transitórias", de medida que •mpede 
uma parcela do povo brasileiro de rei
vindicar, em juizo, seus ctíreítos . Esta
ria pronto a votar qualquer muita~ 
ção de direito, visando a clefe~::.. do 
interêsse púbHco. assim como so11 ía
vorá:vel a qualquer alteraçá<> de clis
postções constituciona.is, mas s~rla o 
último homf:m a permit1r que j.r1n
cíp1o estabelecido na Constituiçáo fõs
se violado por uma exceção, ~ meu 
ver odiosa, :porque exclu) c\o inüi\.'iuuo 
o direito sagrado de defender, em jui
zo, suas reivindicações. 

Era o que tjnha. a dizer. ! Muito 
bem.) 

O SR. JALE.S M!lCHADO - Sr. 
·presidente, peç() a palav{a, pela or
dem. 

O SR. PR'ESIDSNTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. JALES MACHADO (") -
Sr. Presiden·te, não é do meu feitio 
usar a tribuna desta Casa, a fim 
de tratar de casos regionais. E' as
sim que tenho !e i to vis ta.-s largas sô
bre o q~ vai a<.ontec€ndo em Goiás 
em relà'Çao ao absoluto fa«:iosismo 
oom que tem se portado o Inten'en
tor n:.vtuelR. unidade da Federação. 

Violéncias e mais violências têm 
tido por tea.tro aqvela unidade da 
Federação. E• ass)m que, não ltá 
muito tempo, quando, na cidade de 
Formosa, se prestava. homenagem ~ 
quatro de seus filho-s que regressa
vam ao Estado dep<>is de havetem 
!lteStad() serviços à. F . E. B. , nos cam
pos .de batalha da ItáJiu, a sede da 
União Democrática Naciona:l !oi as
saltada por soldados da policia que 
àe lá arrebataram o estandarte da. 
agremiaçãc partidàl ·a.. Em Tumbia
ra. porque o pov' arrancara uma. 
pll\ca cc,m o nor ; do Sr. Getúlio 
V a.rgas de U!na chi.s praças da cida
de, o Promotor Público, de acórdo 
com o delegado, velho facínora, ins
taurou processo contra udenistas es
colhidos a de.do . 

O fato foi levado por mim, pes ... 
sOfl.lmente, ao conhecimento do Sr. 
Interventor Federal, que. diZendo-se 
conhooedor dos anre<-edentes daque ... 
la a uto:rldade policial, me declarou 
acreditar na sua real:>ilitaç.ão . 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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'Entreta.nto, dias depois, à. !rente 
de policiais, essa mesma autoridade 
aS$asstnavn, bà.rbaramente, um sitian
te daquela cidade, .s.em qualquer mo
tivo plausivel . 

Um padre. na cidade de Mineiros, 
foi chicotntdo qua11do seu espanca
do!' se en<:ont.rava protegido por um 
soldado da polída. 

Há. pouco tem"JX), t3mbém, em Ca.
talão, outro sacerdot-e foi espancado, 
porque havia dirigido alguru collbe
lhos ao }>refeito. cu a outr4s auto
ridadr;s da cidade. 

Mas, Sr. Presidente. tôdas as ·vio
lências de 4ue mt·u Estado tem ~~t!o 
teat.ro. não seriam motivo para eu 
voltar a tomar o tempo da Casa, 
dada, como jâ expliquei. a minha 
pouca f!·eqUência a esta tribuna para 
tratar de casos de tal nãtureza. 

O Sr. Ga.letzo Paranhos - Quantv 
ao caso de Catalão, como V. E;<.a 
deve estar lembrado, em discurso que 
aqui pro.feri, trouxe certidão do pro
cesso crime instaurado nessa oportu
nidade, no qual ficou cabalmente de
monstrad() que a lamentável agressão 
sofrida pelo sacerdote. não foi auto
rizada pelo prefeito da cidade, que, 
na m~sma., não interferiu direta nem 
indiretamente. Trouxe a dccumenta
ção para provar que o ex-prefeito 
de Catalã.() nada tinha que ver com 
o fato. Quero dar este esclar~cimen
to a V. Ex.a para desfazer es~a nó
oca com que ge pretende maeula-r a 
·vlds de um rapaz digno e honesto. 
o Dr. 0Lark Leite, ex-prefeiro de 
Catalão . 

O SR. JALES MACHADO - Agra. 
deço o aparte de V. Ex.a.. 

Devo, entretanto, esclare<:€r q~.&e 
um oficial do Exército Nacional. en
tão naquela cidade, me declarou ser 
verdade o que os jon1ats ma noti
ciam e constam, ta!Il:Pém, dêstes te
legramas. 

O Sr. Roberto Glasser - Não te
nho casos locais. Penso que V. E.x.a 
pode comunicar aos seus correligio
nãnos e amigos que tais violências 
se vêm reprod.u.zindo não só no in
terior como até nG Rio de Janeiro. 
As torturas, espancamentos, maltr.a.
tos, terão que cessar. como corue
qüência que são da revigoração da 
carta de 37. Est.n. porém. já está 
agonizando e, dentro de poucos dias, 
poderemos viver numa atmosfera de 
confiança, liberdade e verdadeira. de
mocracia.. Oorrespondendo aos an
seios da Nação! 

O SR. J.ALES MACHADO - E• o 
que esperamos. 

Mas, Sr. Presidente, aoos a con·
venção da União Democritica Naci0-
na1. as violências tomaram Vigor algo 
mais acentuado. E' assim que o Sr . 
Jose Decio Fllho, jornalista recan
temente eleito candidato da U.D.N. 
à Assembléia Legislativa, foi bàrba
ramente eSl}ancado na própria Capi
tal do rneu Estado, c, em conseqüên
cia dôs~e espancamento, aquêle ilus
tre intelectual goiano fkou prejudi
cado em suas taculda.des m-entais, tal 
ü nnturrza dos ferimentos que rece
b!?U na c:tl:>e~a. Vou ler o tel-egrama 
que recebi há ~r~s ou quatro dias. 

O Sr. Pedro Ludovico -- A prisão 
a que V. Ex.a se refere foi f-eita por
que o Sr. José Décio Filho, numa 
casa d.e tolerâncL.1, prcmovia desor
dens. AUás, essa atitude não SU!'
pre~ndía a ninguém, p-orque todos sa
bern que é individuo francamente 
desequilib!'ado. Tanto assim que sua 
família fê-lo recolb.or ao pequeno 
hospício que existe em Goiânia. Está, 
pois. intern~.do a pedido da própria 
familb., 1,>or se encontrar cornpleta
tnen~ lou<:o . 

O Sr. Ga.ll.'n.O Paranhos - Ali~s. é 
membro do Partido Comunista e não 
da U.D.N. 

O SR. JALEJS MACHADO - Não 
s~o H:rdadciras as alegações que aca
bo de CJUv"ir. O tato d<.. indivíduo se 
achar em local dessa natureza não 
just.ifica 11 prática de v~olêncie.s ccn
tr& t:le . A verdade é qtJe ta1s vtolên~ 
cias tiveram origem r1a circunstância 
d~ eer êsse destemido intelectual. re
dator de um jorr .. al de Uberlândia. 
procer dn U. D.N. 

E~sa a verdade . 
o Sr. Galeno Paranhos E' do 

Pu .. tido Comunista e não da União 
Democrática Ne.cional. 

O SR. J ALES MACHADO - Por 
isso. Sr. Pre:;idente. trago aqui o meu 
protesto. Aliás, não é il primeira vez 
que ocupo a trlbuna desta Casa para 
tratar de casos desta natureza, espe
rando que o Sr. Presidente da Repú
bli<:a, no mais breve espaço de t.empo, 
ponha A testa daquele Estado um In
terventor digno das tradições goia
nas. (Muito bem). 

O SR. MAURICIO GRABOIS -
Sr Presidente, peço a palavra, para 
encaminhar um requerimento. 

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

O SR. MAURICIO GRABOIS -
("' > - Sr. Presidente, é par dema.ls 

( <> > Não fo.l revlst.o pelo orador. 
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conhecida a falta de mo.terial esto.
tistico em nosso pais, d!flculta.ndo aos 
estudiosos o exame de no:::sas cond~
çõef: econômicas. 

No que se refere à balança geral dos 
pa.gament<>s, nãt;) dispomos de qu::tis
quer elementos que possam mostrar 
aos economistas, comer(: ia ntes e ba ~
queiras, qual a verdadeira situação 
econômi!!a do Brasil. 

Neste sentido, encaminho a V. Ex.". 
reque.rimcnto de info:rma.ções. <Mntto 
bem>. 

O SR. PRESIDENTE Acha-se 
sôbre a mesa o seguint: requerimento: 

RequC;rcmos a V. Ex.n que, em ho
menagem àqueles dois nossos compa
nheiro~ que tombaram durante os tra
balhos de elaboração c!a Canstit~içl\o 
Brasileira, faça constar os seus nome:> 
após é:.S assinatur~s dos Senhores 
constituintes, com a design::v:ão ctoo; 
Estados de onde pr~cucram e as da
tas do falecimento. 

Será um preito de saudade da Catm 
e uma homenagem à sua ded1caçflO .,u!' 
inte:rêsses d~. Pátria . 

Sala das Sêssõe::;, 12 de setembro de 
1948. - Joáo Gomes Martins F1lho . 
- · Honório Monteiro. - Atal'lba No
gueira . - Sylvio Carnpos. - Alve~ 
Palma. - Costa Neto. - Batt!lta 
Pereira. - Novellt Junior. - Anto
nio Felicia.no. - Bias Fortes. - Sam
paio Vidal. - Jusé Annc.:ndo. - Ho
racio Lafcr. - Aureliano Lettr.. -
Flores da Cunhe. - Nereu Ramo.9. 
- Duque Mesquita. - José Alkmtm. 
- Gurgel do Amaral. - Toledo P~a. 
- Dolor de Andra.d.e. - Jodo Bo-
telho. - Seqadas Vtana. - Jo4o 
Abdalla . - · Octavio Mangebetra. -
José LeomiZ. - Café Filho. - An
tconío Silva. - Acurcio Tor:-es. -
CeZtJo Machado. - Rodrigues Seabra. 
- Rodrigues Pereira. - Gustavo Ca
panema. - Laltyr Tostes. -- Beml
dito Valadares. - lsrael Pinhe~ro. -
- P. Dutra. - Silvestre PértcleB. - · 
Bittencourt Azambuja. BaJJa.ra 
Lima. - Antero Lcivas. - Teodo· 
miro Fon'seca . - Manuel Duarte. 
Nicolau V ergueiro. - Scu.za Costa. ··-

. Carlos Prestes. - João Amazona.!. -
Mauricio Grabois . -- .4.gosttnho a" 
Oliveira. - Osvaldo Pacheco. - Al
cides Sabenca . - Claudtno Joad cl4 
Silva. - Gregorio Bezerra. - Joa· 
quhn Batista Neto. - Alceclo Couti
nho. - Abilio Fernandes. - Ca~'"" 
de Brito. - Jorge Amado. - Carlo• 
Ma.righella. - José Crtspim. - RtlJI 
Santos. - Wa.lter Franco. - Lu•• 
Clau.dio. - Juracy Magalh4ea. -
Pa.uzo Nogueira. - Manoel Nor>uN. 
- Dantas Ju':'l.ior. - P.omeu Lourcn-

çilo. - Osono Tuyu.ty. - Ulysses 
I.ms. - Carlos Pinto. -- Amaral 
Pet:roto. - Alvaro Mcúa. - Valctemar 
Pcdrosa. - Pereira da Silva. - Os
car Carneiro. - Agamemnon M aga
lhãos. - Flavto Guimarães. - Raul 
PIZZa. - José de Borba. - Edgar de 
Arruda . - Pltnio Pompeu. - Macha
do Coellz.o. - Pltnto Lemos. - Paulo 
Sara.'wte. - Hamilton Nogueira. -
Arruda C amara. - Eduardo Duvi
vlcr. ·- Wul}redo· G'Ur(Jel. - Altino 
ArantcR. - Dtoclécio Duarte. - Pe~ 
dro Luàovlco. -- Domingos Vellas-
t .'Ct. -- Jonas Correia. - Janàuhy 
Cctrnetw. Mola. Neto.- ser-= 
m·m--r:marte . Regis Pacheco. 
·-- Vlt!fra c' c Melo. - Pinto Aleixo. 
- A1l10Tito Mn/ra. - Etelvino Lins. 

Otwrr,l;w Avelino. Barbosa 
Ltma ~olJrhtJro. - Campos Vergal. -
\!ar(Ja..'l Nl'fli1. -- Benicio FontcJLelle. 
--· Crr~poru Frunco . - Antenor Bo
(ll!o.. --- T.upcs Cançatlo. - Jacy de 
I~'I(JIIOtrcdo. ·- Bt!rnardes Filho. -
Prado J(eltJJ. - GtUJton Englert. -
Altomal' J.Jaleelrv. - Euclides Figu.ei
rnao. ·- Cc~ar Co!: ta. - Adelmar 
Rocha. 

Os Scnhol'e-5, que o aprovam, quei
ram Ic·Jnntar-.se. 1 Pausa> . 

Eotó. aprovtl.do . 
Tem a pnlav..ra. o 81· . Welllngtoll 

BrMdllo. 
O SR. WELLIGTON BRANDAO -

Sr. Preeldcnte. desisto da. palavra e 
peço u V. Ex~~.. me mmlt.eaha inS<!ri
to JlOJ'D. o. primeira. oportuni.:lade. 

O BR. PRESlDENTE - V. Ex11
• 

nerA ntcndldo. 
Tllm a pnla v r a. o Sr. Gercino de 

PontM. 
O SR. OF.RCINO DE PONTES -

Sr. PreK1d~ntc. Srs. Representantes: 
hA u.hl\UI~ dln.s, a. presidência. da Case. 
t.ovo " oportunidade de encaminhar 
n.o or11dor u 1ntonnações l'à.pidamen
ta proatAd&UJ pelo Sr. Ministro da Fa
~ondu., quanto à distribuição e ta.clo
auununto de caminbões pelos Estados 
dl\ ltcpúbUca. . 

Ontom, os Jornais anll?c1ava.m. que 
01 Jl:ut."llos Unidos ha-v1am enviado 
ftO. 000 dos 90. 000 caminh6es prometi
doH 1>11ra o Brasn . 

Tcudo aollcltado os dados que ora. 
tr"&ro L\O conhecimento da Assembléia, 
po~ao u&cJ,!ura.r que os elementos for
nooldo.!l ~lu.s agências telegrá!icas aos 
Jorn~H t~4o absolutamente destitui-
do• du exatidão. . 

Scrundo a Carteira de Expol'ta.cáo 
o Jmportnot\o do Banco do Brasil, fo-
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ram-nos rem~tidos. nos últimos três 
anos. ::t.penas 19. 99~ caminhões, sendo 
que. em 1944, 2.864; em 1945, 7.130; 
e, em 1946. 9.998. 

Fui incumbido. por vários interes
sados, de a01·essar a distribuição do.3 
referidos veícu!os 110 Estado de Per
nambuco. a fim de a.te:nder às neces
sidade da colheita em curso da safl·a 
de cereai3 e da do algodão a iniciar-se 
no mês corrente. 

O meu pedido de informações toi 
originado por uma publicação de "A 
Noite" no dia se~uinte ao em que 
concedi entrevista. à "Fôlha Carioca" . 
na qual rnenciona\la as dificuldades 
encon trada.s pelos interessados no to
cante à aqutsicão de veículos motori
zados para transporte da produção. 
Como .. A Noite, em sua nota, apon-
tava ·vários itens em perfeito contras
te com a aludida entrevista, trago e.o 
conhecimento da Casa, com prazer il1-
!crmes da Carteira de Importação e 
Exportação do Banco do Brasil. con
firmat1vas das minhas ir.tonna~ões 
esclarecendo todos os interessados só
bre as medidas que deviam tomar. 
com o propósito de mais tà.cUmente 
obterem o fon1ecJmento dos veícltlos 
de que prechassem. 

Solicitei ao Sr. Mir..ist:o do. F..Lzen
<la cbtivesse do Banco do Brasil a 
-relação r,omínal das pessoa.s - f1s1css 
ou jurídicas - Ql.tf" Já. haviam re<.:e
bido cnminhões uos anos de 1945 e 46, 
mas a Carteira de Importflcão e Ex
portação daquele Banco aludiu a des
Pesas c à demora Que ho.veria na pres
tação dos ilüorme.s em \'lrtude do cres-
cido número de pessoas coutempla
àas na distribuição. Forneceu então 
cópia da relação do.s caminhões for
uecidos de 1 1~ ,ianeiro a 10 de junho 
do corren~~ ano, lista, aliás, que jà 
havia .sictü organizada pa.ra. a tender 
meu pedido da Comissão Central de 
Abasteci menta. 

Do exame de~sa relação, cvm a qual 
1·ealm~nte entendo Que a Assemblr!ia 
iicar:i perfeitamente escla recida. por
oue o critêrio. nos ano!> anteriores. 
t"c! o mesmo. -- se observa que a Car
~ira de In1portaç.ão e Exportação do 
'Banco tlo Brasil. efetivamente, com 
l'a.rissim!\s exceçúcs. distribuiu os ca
minhões nor pessoas físicas e jurí
dicas. 11a razão de um. dois cu três. 
conforme <\..3 necessidades . 

O Sr . José Bonifácio - Os pediàos 
são satisfeitos d·~ :l.Côrdo com a orde:n 
cronoló~~ic11.? 

O SR. GERCINO DE PONT.ES -
Não. 

O Sr. José Bonifácio - Qual o cri
t~rio adotado? 

O SR. GERCINO DE PONTES -
S<:rve de critério a Portaria da Coor
denaçiio Económlca que t·arci publicar 
com " meu discurso. pela qual são le
vaues em cor,ta as necessidades da 
região, as diflculdadt=:s de lra.usportes. 
a informação ela Associação Come:r
cial, da Uoo~Jf:ratlva dn Pecuária. ou 
dn Prefeitura, enfim. eleméntos sub
sidiários. que acompanham o p~dldo 
do carro. por in Lerm~(f o da agencia 
distribuidcYn.. Ac tern .... ar c meu dis
curso, pcairci façam dêle parte essas 
informações. para que o meu nobre 
colega fique perfeitnmen~e no conhe
cimento do assunto. 

Srs. Representantes, de\-me ao tra-
balho de exam!nu, Estado por Esta
do, de acôrdo com a relação fornecida 
pela Carteira de Importação e Ex
portação. qual o número de veiculo~ 
que coube por habita.Iltes a cada unt-: 
dade da Federação. E, assim, cheguei 
aos seguintes algarismos : no Esta~u 
do Amazonas !oi distribuido 1 vei
culo por 54.000 hab1t11ntes; no Es
tado do Maranhão. l veículo por 
136.000 habitantes; no Estado do Pia~ li. 
1 veiculo por ~8. 000 .habltantcs; no Es
tado de Sergipe, 1 veiculo por 25. 00(1 
habitantes; nc Estado das Alagoa::. 
1 veículo ·por 34.000 habitantes ; nu 
.Estado do Pará. 1 vef~ulo por 33 .ooo 
habitantes: 1~0 ~stado de Mato Grosso, 
1 veiculo por 12.000 hablt itnte.s; no Es
tado do Rio Grande do Nc)rte, 1 vei
culo por 16.000 habitantes ; n~ Esta
do da Par!líba, 1 veiculo por 11.000 
habitantes; n o Estado do Esplr1to San
to. 1 veículo por 6.000 habitantes; n~ 
E!;ta,c!o do Ceará., 1 veiculo por HL OG~ 
h:lbitantes; no Est:lclo c1 e Goiás, 1 
veicule por 6.000 habltnnLcs: no Es
tado àa. R3hia. 1 veiculo por 2'1.000 
habitantes; no E.st.o.cto de P~rnambn
co 1 veiculo 110r 13 .000 ll:lb lt.imtes; .,., 
E::;'tado de S<s.nta C.atnrlna, 1 \' ü fcUIIJ 
por 4.000 habitantes ; 110 ~stacto d.• 
Paraná.~! \."i: ículo por 3. 000 hnuttan
tes : no F.stado do f!. io de Janel!'l), 1 
ve:iculo por 5 .0!'0 h :tb1tnntes ; no Es
tado d!: Minas Gerai~. 1 \'Ciculo pur 
9 .QGO habit';\.nt~s ; nu Ef.tado do R i<", 
G:-andc do Sul, 1 ' '"iculo por 3 . OúO 
habitantes: n o Es tado de São ?aul:..·. 
1 veiculo po:· 3. 000 b~. bitan tes: e. ~1::, 
Di!itrito Feder!ll. 1 vckulu por 1. 000 
habitantf"s . A média ~ernl sõbrc a 
púnulnção d.o p ;ti5 oarl:1. numa equ~
tr..tiva dis tribui<;.ão, 1 por 5 . 000 ha\n
tant~s. 

O Sr. Dan;el Faraco - V. Ex.a está 
faltandc com. o br:lho que ihe é ha· 
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bttual tnn dO$ problt:mas de maior im
portê.ncia parn. a nossa economia, por
que unicamente com m aior númer•) 
ou mais equitativa dtstributçã.o de ca
minhões é que poderemos melhorar 
rà.pidamente a nossa situação, sobre
tudo alimentar. Agora, permita-me 
V. Ex.:t: o critério adotado pela Car
teira de Importação e Exportação do 
Banco dl) Brasil. .. 

O SR. GERCINO DE PONTES
Já. u"e ocasião de informar ao nobrr~ 
'Deputado José Bonifácio que essa 
distribuição foi !e!ta ele acôrdo com 
portaria da Coordenação. 

O Sr . Daniel Faraco - . . . parJ. 
dlstrlbtlição dos caminhões, não seguiu 
o número de habitantes de cada unt
da.de da Federação. mas, sim, o nú
mero de inscrições feitas, de acôrd:> 
com ~- portaria da Coordenação. Cer
tamente. o critério que V. Ex. a:. de
fende , de distribuir os veículos se
gundo a população, é perfcitament~ 
defensável, mas V. Ex.~ há de reco
nhecer também que p critério segl..ltdo 
pelo Banco é justo, que igualmente 
po1e muito bem ser defeP.Jido. ComCJ 
quer que seja, !elic1to V. Ex.o. por es
tar focando um dos problemas ma1s 
sérios e n1ais importantes para a nos
s~ situação Econômica. 

O SR. GERCINO DE FO:UTES - · 
Agradeço o aparte ue V . Ex. c. . mas 
devo declarar que não me satisfaz 
apenas . .. 

O Sr . Osvaldo Lima - A df!fes:t 
que,. o nobre Deputaao Sr . Daniel 
Faraco faz da Ca1·tetra d(' Importação 
e Expcrtação do B anco do Bras il ab
solutamente não procede, pois não se 
ju~ttflca que se dê ao Amazonas 1 veí
culo por 51 .000 hab1tan tes, enquant>.) 
o Distrito Federa l recebE: 1 veiculo 
po1· 1. 000 h nbitan t es . 1:: absurdo tre
mendo . 

O Sr. Da':tiel F a;-aco - A~onte<:e , 
porém, que n em !.iemprt: as in:scriçõe .... 
feitas guardn.!·am a proporção do nú~ 
mero d~ habitant~!> de cada ree;tão. 

O Sr . Os7Jaldo L ima - Pela d efesa 
qu~ V. E~ .a faz da Carteiro., poder
se-üt . então, distribuir todos os vêí
ct:lc,s a um só Estado e mesmo ao Dis
t r i tn Fede!'ai. 

O Sr. Damel Faraco - V . Ex.o. 
então desconhece que a Car teire. . d~ 
~ cõrdo com a 11ortaria. da Coordena
çio, abriu insc-J·íçfi.u. F\.>ram f~ítos pe
r'.ldos , sc~undo os quais se r ealizou a 
d.istribuiç~o. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Sr. Presidente. rcspcndo ao aparte 
do nobre e;olega Sr . Daniel Faraco, 

aparte que multo me agradou, porque
realmente focaliê'.ou a importância do 
pi'oblema de distribuição do transpor
te para melhor atender à circulaçãrJ 
da riqueza nacional, declarando qu:! 
não somente conslrtero n. necessidade! 
de levar em conta o critério da popu
lação. mas um conjunto de circunstàn!" 
cias. entre as quais avulta ~- fa.lta de 
es tradas d~ rortagem e estradas de 
ferro . O número de c~minhões deve 
variar, por exemplo, na razão tnvers~ 
da abundâncl:l de estradas de ferro. 

O Sr. Daniel Faraco - Não es
queça V. Ex.n o volume das safras ~ ~ 
das mercadorias transportáveis . 

O Sr. Jo!:é Bont/ácio - O critJ.rlo 
que a Carteira de Importação e Ex
portação do Banco do Brasil estâ 
adotando não me parece jtU:to, por
que os Caminhões não se destinam 
o.o transporte de pessoas, mas de 
mercadorias . 

O Sr. Daniel Faraco - A Carteira. 
não adotou o critério da população. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Creio oue a Carteira não adotou ne
n1lum ·critério ... 

O Sr . José Bonifácio - O que é 
ainda mais grave . 

O SR. GERCINO DE PONTES -
. .. nem o de população. nem aquele 
ao qual se referiu o ncbre Represen
tante Sr. José Bonifácio. A dis tri
buição !oi proporcional ao r.úmero 
de interessado.'> . Onde êsse núme~o 
t>ra maior e as reclamaçõt:s ma is f1 e
qt.lentes maior número <.le caminhóe.;; 
era. dic:.tribuídos. As apreciações que 
estou desenvolvendo são em Ntzão 
das info:-cr.a.ç6es que me !oram pre~
t~da.s . A Cnrtcir a. deve riu. a·dotar , d t: 
r. gora pm· dia. a : e , critério m~ti~ equi
t.ntivo ern fC~.ce d~:.s vi r ias circunstún
ci~s C!Ue devem ser C0!1sideradas. 

O Sr. Jo·>é Doniiâcfo - - Vamos fi
xa!' ês:;e p.:m to . A t:ntrega não é 
rcit ::t de acõrdo cnm a inscrição. 

O SR. GERClNO D"E ?ONTES -
Não nade deixa r d~ s1..·r. m :1.s nii.o S3 
ob.Ser;;c~, nem pode se obf>er·:r\ t a o r
de m cronologi.c:l. . .. 

O Sr. José Roni Iácio - A dls tri
tributç5.o cnmo é i'\:!i tn clá larr:;ll mar
gem à. protcçrw . 

O SR. CE:í1CTNO DE FONTES -
Não -digo isso. mas ~cr~dito que a 
Csrteirn atenda a qu\'m mais gnta., 3. 
nu-em, ma1~ rec!ame . 
• O Sr. Daniel FC!.í''LCO - A distl'ibUi·· 

ç!ío é feita a cgtcm m:ü:; r,rgum~n.to;; 
oferece pRra provJ.r a necessicts.de 
que tem, e n ti.o pd a c rd.em de ins
crição . 
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O SR. GERCINO DE PONTES -
Na entrevista que concedi n imprensa 
de diversos Estados n.centuei que os 
pedido apresen tados ás o.gêHcias dis
tribuidor'ls deviam ser 11companhados 
de informações das Coopemtivas, de.s 
.associações àe class~. do3 Prefeitos, 
de sorte a ofet·ccer {.h.'.dos que t,abi
l1r.assern 9 Carteira a atender os qu~ 
pareciam mui~ ncccs~it\ld O!'., d(! fazer 
d r-cular &(;US prod~ttos ou m~rcado
rias. No interior 1gnoravam-~e êstr:.::; 
detalhes facilmente ·~ t~ncliC.os rlelos 
5nteressíi.dO.s do.:; grandcf; e;,~ntros . 

O Sr. Dolor ae /..nd;-adc - Os E::
t3dos que m;~i ~.; nf'ce~;.itnm, como por 
exemplo M~~.o Gr::.~~o. n5.u for:.:.m 
a tt:..ndido!.õ. 

O Sr. Glic-irio Ah•cs - · O Sr. AmH
car Be .. ;íbqun. Dirctut da Cartch'!l. de · 
ImporUtção e 1:-:'xpcn:açf!O do Banco 
do Brasil, age sempre com a máxima 
correção. ?m:so faz(':!" ta.l afir:nado 
por~ue o conl:eço pet;.soalm ente. Nfto 
admite o crit.ério do pkdúl.!io e, visa 
s~:npre ·2.5 nf:ces~üdn.cles dn t ransporte, 
prlncipalme~·~tc do c;;real, em bene
fício dos inter~.gses do nais. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Estaria inteiramente de acôrdo com 
V. Ex. a se nf.rJ observa.c;se (!lle na re
Jação do Distrito Fe<!eral e 'do Estado 
de S. ·Paulo o número excedente de 
cinco caminhóe.~. foi concedido a fá
bricns de cigarros e outros interessa
dos que nada têm com J. produção de 
cereuis e matérius primas, a fábri
ca de cigarros Sousa Cruz. do Rio de 
Janeiro, reeebeu 10 caminhões, e em 
Sê.o ?aulo 15 caminhões a outras fá.·· 
l:Jrica.s do mesmo ramo foram forne
cidos. Não há pois critério justo, 
embora admita que, por qualquer cir
cunstância, estrnnha f\.o conhecimen
to do ilustre Diretor da Carteira t1-
vesse ocorrido is.so. o que advogo, o 
que peço, o que suelro, é que a car
teira, de agora por diante. em virtu
de da p~r.!entagem, que dá ~a média 
de cada cinco mn habit~ntes distri
bua um caminhão, no segundo se
mestre, dentro da liste. das inscrições. 
A Carteira deve aproximar-se desse. 
média, não deixando, por exemplo, o 
Estado do M!!.ranhão, desprovteo de 
cstrndas de ferro apenas com um ca
minhão para 136. 000 h a bi tan te::;, ou 
Pernambuco com um p8.re. 9. 000 ha
bitantes quando o Distrito Federal 
clesfntta um por mil habitantes. Apro
veito a oportunidade partl declarar 
crue faço do Dr. Amilcar Bevilaqua 
diretor da CarteirP- o melhor dos juf..: 
zos. como salientei nas entrevtsta.s 
qu~ dei e nos artigos que escrevi, na 

imprensa. Acredito que se S . Ex.~ 
tivesse de ~e ocupar exclusivamente 
da distribuição dos veiculas, essa d1s
trH:míção teria uma orientação sen
sata, equilibrada, equân!me e satis
fa.ria a.:>s interésses gerais de todos 
os Estados. Mas o Dr. Amilcar Be
vilaqua, com, o plenário sabe, é uma 
autori~ade cheia de deveres, obriga .. 
ções e de trabalh.os decorrentes de 
Jmportantissi:na. Carteira que lhe foi 
conJ'iada e, .naturalmente, o problema 
cl·os caminhões ::6 chegaré. as suas 
mãos na hc:-a de assinar o papel 
par.s.. a distribuiç:io. Dai, a ra:.r.ão por 
Qt!e Pernambuco, Estado do qttal te
nl1o rcc~bicio c!ezcnc.s de recl~maçce.s, 
sente-s~: à€!:8 mp~ r.:uJo no q~1e se l'C• 
fc.-rn aus trr>.nsp~rtes rodoviários . 

Tenho. pcls, de apre~entar urna su· 
gestf.o ü Cc.rtcíra de Import:lçáo c 
E:·:port:..çiio, u. fim de que w apro:dmc 
da média de 5. 000 habitantes pm· 
c::tminnáo . .sem perder ele vic;ta que 
a falta ele transporte além de enca
recer os produtos da lavoura, leva o 
desânimo às classes rurais. 

O Sr . Dolor de Andrade -V. Ex.n. 
devia atcncter também à situação dos 
Estadoz mot:; longinquos, ond~ hó. 
m~nos estradn.s de ferro e de ro
dag€m . 

O Sr. 1-Jerójilo A::;anz.buja - Vos
sa E,•·celéncia dá liccnt"a para um 
aparte? 

O SR. GERCINO D.E PONTES -
com todo prazer . 

O Sr. Herójilo Azc:mbuja - Pos .. 
so informar ::l. V. Ex.s. c:ue a Dir~ .. 
toria do Banco da Brasil encazni .. 
nhoL ao Min!stério da Fazend9. u'na 
espécie de esquema, a tim de que fõs
se firmado critério, por êste l\J!lr.js .. 
térlo, para a tender aos 13 .000 pedl
dos dt fornecimento de caminhão. 
Po-.·ta.nto, a distribuição está na de .. 
pendência do Ministério da Fazenda. 

O SR. G EP..ClNO PONTES 
AssJm 'sendo, meu apt!lo tem de !ler 
dirigido ao Exmo . Sr. Ministro da 
Fazenda, li !im de que, aproveitan
do as sugestões que !aram feit:.\5 :1e .. 
los nobres cc.legas e a rápida apre
claçã.:> que acabo de !azer d~ a opor
tunidade de uma dlstribui:;ã.o mRis 
rc:\zoá.vP.l pelos Estados que foram in
suficientemente contemplados até o 
presente. 

O Sr. Jales Machado - Há, tam
bém, um prisma pelo qual deve ser 
encarftd<> a assunto, quando se trata\ 
da. .distribuição de caminhões . . E' qt\e 
mwtos dos que recebem êsscs vd-
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culof da Carteira de Importação e 
Exportação, vendem-nos depois. ga . 
nhan<lo vinte c trinta mil cruzeir:.;s 
de lucro. E' preciso. portanto, que 
haja prcibição absoluta de se dcsf:t
Zt!rem dessas máquinas. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Posst decl..1.rar a V. Ex.a que. nêSS(! 
sentido, a Cat·t~·irE<. de Importação ._. 
Expo:·tação fêz .toc.lo o po~,;;ível p:u·,t 
impedir o câmbio negro, a venc.l3. dos 
caminhões a tc:ceirÕ.s, mediante di
ferença de pre ~;rJ Posso, r."lesmo, di
zer a V. Ex.:t. pois consta af!lÜ dr.:; 
informar.õ~s. Qli.C ~ CarteirSl. c>~pe-d!u 
uma d~·cula!' iiCS In~ervento~·es, GG
vernadore:s <: P!· r~fe;i tc.. s, p~di:1do qu,~ 
determinassem as Inspeto::-lns d~ 
'rnlmito de não ne~mitirem o licen
ciamento se-não aaquêles que apr~
sentassem a aut0ri.:açã.o da CartF~irn. 
De modo que quando se vcrif:ca um:~ 
ll~e_:-ça e e:ll!1l:J.c .~menta sem es~a pro
Vldencia, a c1.1lp3. não é da Cnrteir<1, 
m_as das r~pa:tições de trú.ndto, qu~ 
nao zelam pelo seu dever e pe!o bc•u 
público . 

O Sr. Daniel Faraco - N!io ezque
ça o no ore orador, ao !inaliz:tr S['l! 
brilhante discurw, de focar a verd:l
deira questão, C!UC é a ta!t~ à~ c .l
minhões, em número sufic~ente pua 
e.s necessidad~s dn pais. Nê~se po~1-
to, t~w.os o d1reito, não digo de e>:i
g1r mas, de qualquer forma, de obte~· 
que os nossos amigos ame:-icanc~ re
conheçam as nossas necessida~s r: 
nos mandem os veiculas de quQ' tan~o 
p!ecisamos. Nunca negamos na ho
ra critica. nosso apoio aos' EEtnc!·1~ 
Unidos, e êlcs nã.o no~ podem fal~.ar 
com seu auxilio no momento que 
htravessamos . 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Estou inteiramente de acôrdo co::.1 
V. E:'-:.11 

•• Foi por isso me:moque alu
d.l ao irucie.r ao comunicado das agên
Clas telegráficas, publicado ncs jor
nais, de que haviam chegado ao Bra
sil 80 dos 90 mil caminhões preme
tidos pelos Estados Unidos. Ch~g:t
ram unicamente, no ano de 46, 9.998 
nos anos anteriores: 2.864, em 44, e 
7 .130, em 45. De modo que, se:1do 
a nece~sidn.de ~o Brasil, de cêrca de 
30 mil caminhoes por ano, hâ de se 
pereeber fàcilmen~e a fal· a que o 
veicule motcrizado vem fazendo à 
circulação da riqueza, contribuindo, 
portanto, pa!'a as dificuldades J~ 
abastecimento das capitais e princi
pais cidades do pais. 

Sr. Presidente, não quero mais 
roub2.r o tempo precioso do plenó.rlv 
debatendo êsw assunto, porque já 
compreendi. que todos os Srs. Ccm~
ti~uintes. que representam o interi:.>~· 
do B:asU, são concordes comigo, a 
uma voz, em procla:nar a deficiênd?. 
do suprimento de c:.minhões. 

Nestas condições, meu apêlo tem 
de se< dirigido t3.:nbém no.; nc:~ns 
Rcpresen: ante! em \V.::: shington, atra
"'~s do Ministério elas Relaçõe;, Ex
tf'rio~t::s. per qt:e obtenh~m ccta mais 
·;azoá·o~e! de e.::.minhões, assef;'1ra11dr) 
o transport~. elemento essencial u 
circulaç~o C:.J. r!qut:zn, para que o 
Brasil ::::.n:int:e no seu caminho d~ 
p:.·c::pe~ld~dc, inte:-ra:mpldo em con
!:~:q Uência das à1fic uldades trazida-s 
pelo conflito mundial. 

O Sr . Daniel Faraco - Foi o apê
lu quê fiz nesta Assembléia. Stnto
.me desvanecido com o aoôio v~lio
si.~simo que o discurso d-e V. Ex.u. em
presta à minha tese. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Agr~deço a V. Ex.n o aparte e peço 
~o Sr. President-e que faça inserir 
no ·'Di!irio da Assembléia", as in~ 
formações recebidas, menos a list!:l. 
dos carr.inhões distribuídos, que ocupa
l'ia tcdo um número dêste Diário ou 
mais. Estas inform'l.ções, darão re.'ll 
c.:·:1hecimento a todc3 os Repre~en
tantes da ~iturção em que nos acha
mos, e das providências para corri
gí-la com referência. à distribuiçã:J 
de caminhões pelos Estados, desdé 
que o Sr. Ministro da Fa?.enda, nas 
novas instruções a seretn dadas ~o 
Baneo da Brasil leve em conta a ex
periênci:L adquirida e as sugestões 
que foram apresentadas nesta. A~
sembléia Ccn~titulnte. <Muito bem: 
mu.ito bem Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a hora do ExpediP.nte. 

Passe-se à 

ORDEM DO DIA 
Comparecem mais 210 Senhores 

Representantes : 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Costeie. Branco. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Pereira. da Sllvn.. 
Cosme Ferreira. 



Pará: 
Duarte de Oliveira . 
Lameira Blttcncourt. 
C'..arlos Nogueira. 

Marli.nhão : 

Clodomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Odilon Soru.·es. 
Luís Carvalho. 
José Neiva.. 
Afonso Matos. 

Piauí: 

Renault Leite . 
Areia Leão. 
Sfgefredo ·Pacheco . 

Ceará.: 
Moreira da Rocha . 
!-'rota Gent1l. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
Dioclécio Duarte. 
José Varela. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
J!i.nduí Carneiro. 
Samucl Duarte. 
.1 os é J oflli. 

Pernambuco: 

No\·ais Filho. 
Etelvino Lins . 
Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima . 
Costa POrto. 
Ulisses Lins . 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
' 

Tei::.:eira de Vasconcelos. 
Silvestre Péricle~. 
Antonio Mafra. 
Afonso de Carvalho . 

Sergipe: 

Graco CardúSo . 
Bahia: 

Pinto Aleixo. 
l.auro de Freitas. 
~eg1s Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Vieira de Melo . 
.Alt~irando Requião . 

Espírito Santo: 
Atillo Vivaqua . 
Henrique de Novais. • 
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Ari Viana . 
Carlos Líndemberg. 
Alvaro Castelo . 
Asdrubal Soares. 

D.istrlto Federal: 
Jonas Correia. . 
José Romero . 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto." 
Eduardo Duvivier. 
Getúlio Moura. 
Paulo I<'ernandes. 

Heitor Colet . 
Acúrcio Tôrres . 
Brigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais . 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 

·Pedro Dutra. 
Bias Portes. 
João Henrique. 
Cristiar.o Machado . 
Joaquim Libàl!io. 
Gustavo Capanema. 
Celso Mfl{:hado. 
Lair Tostes . 
Milton Prates . 

São Paulo : 

César Ccst~. 
Martlns 1-""ilho. 
Costa Neto. 
Sll\'io ,.de Campos. 
José Armando. 
Atalib::J. Nogueira. 
Honó1·io Monteiro . 
Machado Cuelho. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Dario Cardo~o . 
Diógenes Maga!hães . 
João d 'Abr~u . 
Galcno P aranhos. 

Mato Gros~o : 

?once de Arruda. 
Argemiro Fia lho. 
Martiniano Araújo. 

Para11i : 
Flávio G uimarê.es . 
Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
Lauro Lope.L 
João Aguiar. · 



Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d'Aqulno. 
Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
Rogério Vieira . 
Hans Jordan . 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Do meles. 
Gaston Englert . 
Adroalcio Costa . 

Brochado da Rocha. 
Eló1 Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Dar.icl Faraco. 
Antero Lei v as. 
Manuel Duarte. 

Bitencourt Azambuja. 
Gll~érto A!ves. 
Nicolau Verguelro. 
Mércto Teixeira. 
Pedro Vergara . 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 

Antenor :Bog~a. 

Pia ui: 

José Cândido. 
Adclmar Rocha . 

Gea!"á: 

F'ernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Bar.reira. 
Beni Carvalho. 
Fgberto Rodrigues. 
:F'ernando Teles. 
José de Borba. 
Leão Samp.ato. 
Alencar Arnnpe. 

Rio Grande do Norte : 
Ferreira à e Sousa. 

Paraíba: 

Vergniuud Va11derley. 
Fernando Nóbrega. 

Pe.rnamb~co: 

Lima Cavacanti. 
Alde Sampaio . 
João Cleof~s. 
Gilbe.t'to Freire. 
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Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Válter Franco. 
HE:ribaldo Vieira . 

Bahia: 

Aloisio ele Carvalho. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Luís Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Al!omar Baleeiro . 
João 'Mendes . 
Alberto Fraga. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira . 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 

Prado Kell. 
Romão J l:nior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

~finas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
José Bon.lfácio. 
lVIa.va.lhãf:os Pinto. 
Gabriel Passos. 
Lopes C~nçado . 

São Paulo: 

Aureliano Lc-ite. 

Goiás: 

Jales Mach3do. 

Mello 0:-osso: 
Dolor cte Andrade . 
A~rícola de Barros. 

Santa Catarina: 

Tavares d'Amnrnl. 
Tom:ís FontE'. 

Rio Granr.e do Sul: 

Plores da Cunha. 
Osério TLtluti. 

Partido T:·acalhista Brasileiro 

Bahia: 

Luis Lago. 



Distrito Federal: 
Benjamim Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Scgadas Viana. 
Benicio Fontenele. 
Ba.eta Neves. 
/mtõnio Silva . 
Barreto Pinto . 

Rio de Janeil-o: 

Abelardo :M.ata. 

1'v11nas Gerais : 

Ezequ!e! Mendes. 
São Pau!o: 

Gu ara c i Silveira. 
Romeu Flori. 
Et:sébid Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Artrur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo C ou Unho . 

Distr.ito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Ama7.onas. 

Riõ de Janeiro: 
Claudino Silva. 

São Paulo: 
Osvaldo Pacheco. 
Caíres de Brito. 

pa,·tido Republicano 

Pernambuco: 
Sousa Leão . 

Sergipe: 
Dun·al Cruz. 

Minas Gerais: 
Jaci Figueil·edo. 
Daniel de Carvalho. 
Bemardes Filho. 
Mário Brant. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 
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Partido Social Progressista 

Pará: 
Deodoro de Mendonça. 

Ceará: 
Olavo Ollve~ra. 
Joã? Adeodato. 

l-li o Grande do Norte: 

Café Filho. 
Bahia: 

. Te6dulo l'..lbuque;·que. 
São Paulo. 

Cnm.pos Vergal. 

Partido Democra.ta Cristão 

S2o Paulo: 
Manuel Vitor. 

Esquerd(t, Democrática 

Distrito Federal: 
Hermes Lima. 

O SR. PRESIDENTE Vamos 
passar à vot3.ção da Ordem cio Dia, 
que consta da apresentação d~ emer.
das de redação ao projeto da. Consti
tuição. 

O SR. COSTA NE.'1.."0 ( •) - Se
nhor Presidente, pedi a. palavra para 

'l::Ilcaminhar à. mesa um requerilnen
to. 

Como é do conhecimento de V. Ex.a, 
a. Assembléia terminou ontR.m a vo
tação do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórir.s. Logo após, 
redigiu-se o vencido, Que fol entre
g'..le à Mesa dl .~embléia. e rcmeUdo 
:t Imprensa Nacional. 

O Diário da Assembléia de hoje de
\'e publica1· a redo.c;Ao, aliás já d1s
tribu1da. ao plenário, em avulsos. 

No intuito de estab~lecer a neces
sária uni!ormtdade na tra.m1to.ção dos 
dois textos - o do projeto da Cons
titutçfi.o e o elo Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - pedi
ria. a V. Ex. a consultasse a Casa sô
bre se dispensa o tntcrstfc1o de 4e ho
ras, :tbcado no a.rt. 32, parágrafo ímt
co, do Regimento Interno. · 

Para esse efeito, Sr. Presidente, en
caminho à mesa requerimento concc· 
bido nos seguintes têrmos: 

< •) N!o fo1 revisto pelo oradoJ. 
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REQUF.niMENTO 

Tendo em vJsta a necessidade de 
un1form1sa.r a tramitação do Pro~e
tc de Constit.ukão com o "Ar.c das 
Disposições Con ;,li tucíun.ais Transi~ó
rias" requeiro clbpcnsa do inl.er~ ticlo 
de 48 horas previsto no art . 32. pará
grafo únic<J do H.cgímtn to Inten1o. 

S. S., 13-9-46 - Cost.a Neto. 

Se êste requcnmc-nto mcrocer ~ 
aprovação da Cas~t. t erei cx:~sl:lo ct~· 
en~aminhar a V. Ex." ta!1 .sesi.!mlo. 
(.JI.1uii o bem> . 

O SR. PP..ES!DENrrr; .:..... Vou Sl.lb
metcr à considcra<;ilo da Cns:.t o re
querimento, que acaba de st-r en
caminhado à Mesa pelo Sr. fl4>la
tor Geral da Comissão da Consti
tuição. 

O SR . CAF1!: FILHO (Pela CJrdem.l 
- Sr. Presidente, no intuito ue es
clarecer meu voto sõbre a fru\ t~ria. 
indago do nobre colega, Sr. Deputado 
Costa Neto, se S. Ex.~~. poderia c ar 
conhecimento O. Casa do novo reque
rimento que anuncia, na. htpótr.se do 
presente ser aprovado. 

O SR. COSTA NETO <Pela ur-
, dem) - Sr. Presidente. o segundo 
requertmt:nto está na dependêr1cla da. 
aprovação dest.:!. Caso sE>ja d!spen
sa.do o interstício dt: 48 hotns. ~ubme
tere! ao plenário o rcqucrirPentc· h:~
bituc.l ele aprovação, em Qlob•J. d9 s 
emendas aproveit:ldas na red&cão do 
Ato das Disposições Constltuélor.ais 
e do próprio text<l dessas Dispo:;içõe3, 
salvo emendas de redad\.o. <Multo 
bem; muito bem.) · 

0 Sr. Café Filll(l -- Obr111íHiO a v. Ex.ll ~ 

·o SR. PRESIDENTE - ,,,Ri se 
proceder à votação. 

O Srs . Representantes. que apro
vam o primeiro requerimento formu
lado pelo ilustre Relator da Comissão 
da Constituição, queiram levantar
se. (Pausa> • 

Está aprovado. 

O SR. COSTA NETO (Pela ar
dera) - Sr. Presidente. o segundo 
requerimento por mim anunciado. es
tá assim redigido : 

lt!:QUERWENTO 

De acOrdo com o disposto no ar
tigo 32, parágrafo único do Regimen
to Interno, requeiro que a redaç§o 

final do •· Ato das Disposir;ões Cons
titudonais 'frn nsitórias". seja subnle
tida a. vvté.l.~~~.0 e. urna vêz aprovada, 

.sejam ress&lvadns as emendas ue ;-r~
cl~t(io . 

:::~ . S. , 13-9-46. -Costa Neto . 

O SR. CAPÉ FILHO (•) fPela or
Ú?IILt Sr. Preskl.entc , (J art . 32. 
pu.!·é.g-rafo úr:L<:o - sei que V. Ex,l\ o 
conhc.~c. mas pod~ acont.~er QU\! 
qualquer dos nobres Reprts~ntan:.~:. 
não o teni1:1. b:::m ·i)resentt:: - e.:;tá as · 
sun. redi~ido : 

"Pal·:ig:·a.fu únic·o. Esta red=t
ção fin« l s~rá subm.:!ttdn à ~rpr·.>
' a.ç:io do pl~nil1o da Assembléi". 
48 horas àe-~:x>ls da publicação no 
"Diári'J da Assembléia" . Durnnte 
três se~ões, no rrufl.ximo. p<:dcrão 
ser a·presentadas, com ftmdamé!n
taçã.o escrita ou verbal, emendas 
de redação . Para tUII'l.damcnta~ão 
, ·erbal, ca.cta Senador ou Dcpu-. .-J.cb 
terá. o prazo má.x1mo de ci!lCú m;.
nutos. cabeP.Jdo exdusiva.met:te ao 
rela.tor-gerul da. Comissão da 
Constitui<:ão opinar sobre tais 
emendas". 

V. Ex.4 acaba de sujeitar à votaçéo 
o texto das .. Dis'J)osiçõe:; "rransitó
ri:LS", salvo a.r:; emenda.,s. Ontem, V'O
to.mo3 o texto da Coru.tituição tam
bem com ress~lva das emenda.s. Per
gunto a V . Ex.(\: primeiro desd~ 
quando c!.tá correndo o pr&Z() para 
2.!Jresent.atJã.o da.s emendas ao texto 
<ia. Co.!1Stituição ; scg\l.Ildo, se o pra~o 
'l.>::lra wprescnti.ção de emendss !!.O 
texto das "O!!'JPO.:ii<;ões Transitórias" 
corre desta sessão ou da próxima. -
l)orém o prazo é de três sessões; !,Cr
ceiro, como se procederá 11nodo o prazo 
do oferecimento de emen'Clas, porque o 
Regimento não indica como será.o 
e>eamlna.das a.•.. d·e redaçao ao tex·:.o 
permanent-e e ao das "Di~"Oosiçõe:s 
Transi tórins · ·. 

o Regimento diz apenas. que, a,pre
s~ntads.s as emendas, o rela.tor geral 
opinará. Não rufLT.lA se essa redaçli.o 
voltará a plenário para. votaçê.o da!; 
emendas 9.d)resento.das , não só ao !.exto 
ptrmanen~ corno ao das ·•DJsposz
ções Tra.nsitórins' ' . 

Desejo, por isso, saber quando rer
:nlna o praz.o para wpresentação de 
emen<it\S, e ta.m.bém o prooesso a. St~
gul'r para a votação das apresentadas 
a ambos os textos . (Muito bem.> 

(•) Não .!oi revisto pelo orador. 
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O SR. COSTA NETO < ·~) - senhor 
P:::esidente, se V. Ex.u. permitir, darei 
umn e~plicação a.o nobre ~puta.:to 
S:·. Caifé Filho . 

O SR. P~l.OENTE V. Ex .~ 
e~tá. autorizada a <lar a orie:•taçáo da 
Comissã<U. 

A Me.sa competirá resolver as 
questões de ordem. 

O SR . COSTA NETO <Pr.la ordem> 
- Nestas condiçõ~s. Sr. PresLde:m•: . 
atenderei às tr-ês perg;wtns que ::l.(.;R
bam de ser feit-as pelo nob!·e D ;pu
t::Ldo, Sr. Cefé Filho, e ~ re~post..'l. 
s=rá ruuta com o pró-pr!o Rcgim ~n~c,. 
Nãa. se trata, J.Jr6priame:1t~. de ;n.
ter.pretação, mas de letra do Re-gi
mento. 

A primeira pc:·gunta., fe ita por Su~ 
Excelêr.cin., é a seguinte : quando tc!·
mina o prazo para a.pr~~ntação de 
emenda de red~ção ao texto do 
projeto? 

:tsse praw. se meus <.ã.l-cu!os não 
estão erra<ios. deve terminar na "~~
::ão de hoje, · wwilo bem. i porQlH: o 
ncbre Presidente da Casa anunciou 
ante-ontem que começaría. na ses<:.io 
im.o....diat~. Como o praro para t.Lpre
senta,ção àe emendas de redação é àe 
três sessões e não de três dias, de
vemos contar tres sessões. Hoje, pre
cisamente, realisa-se a terceira. 

O Sr. Cate Filho - V . Ex.11 '.lt:r·· 
mite um aparte? O Sr . Presidente, de 
fato, anunciou que o vrazo corn~çava 
a. co:-rer da data por S. Ex.• fixada . 
Mas, çost~riormente, V. Ex.". jen~ro 
~sse prazo, reflUCreu a providência do 
pará.gra!o 1.0 , isto é, a aprovação cio 
texto. 

O SR. CO&rA NiETO - Perfeita~ 
mente. 

o Sr. Cajé Filho - Pergunto se o 
prazo corre da aprovação do texto 
salvo as e-mendas, ou da hora em que o 
Sr. Presidente anunciou a !ixs.çã~ 
dêssse prazo. Esta. é a dú?ida. 

O SR. COSTA NETO - ReSjpon
derel a V. Ex.•. Na realWade a res
posta a essa pergunta es<:aQJa à mi~ 
nha atribuição, pcrque poderemos 
entender que quando o nobre Prt;si
dente da Casa anunclõu a sessão em 
que deviam ser rooebkias as emendas 
de redação, S. Ex.a o fêz antes de cer
mill.8do o prazo que o Regimento 
concede para a publJcaçã.o. Nest~ 
caso. teria sido antecipado o prazo. 
Mas ocorre o seguinte: se é certo que 

< •) Não foi revisto pelo orador. 

S. Ex.a ~ nted1)0u o J;razo, também 
não é menos certo que o t.exto do ato 
já est.:tva divulgad<J e não houve re
clamação alguma. 

Destarte. p.~rcce que devemos re~
pe!tar a determinação da Mesa, uma 
ve-;.; que :1ão decorrerá. da mesma 
qualqltcr prejuízo. 

Não desejo <:ont!'ar~ar a idéia. co:. 
cole!;as e ~.e êstrs por ventura ins1strm 
em que o Presidente faça uma rr.
tifknção, não P.Stá. nas minhas atribui
,_.~ões dc.::i.dir. Creio que a primeira t.:on
.~ulta do nobre Deputa-do Sr. Ca.t'e Fl
!ho já está rc~;xmdlda e somente não 
r-t~~ndo ao ponto que eHc<1,pn. às :ni
uhas atribuições. 

Quanto à seg-unda. S. Ex.(\ deseja 
Hl.'c~r ({lJando começa e Cluando t~r
minn. o prazo para recebimento das 
emenda!; ctc redação ao Ato das Dis
posi~ões Constitucionais Transitó
:ri:ls . 

Em fac-e da delil>err~cão da Casa . 
ctisp~ns<!nc.o o interstícl() constante 
do art. 32, pD. rágrafo ún1co, parece
:ne q U€ deve começar na presente 
~ssl'..o. E . como as sessões são em 
número de tres, U!rminará. na ter
c~ira. 

Relativame:tte eo processo de vota
ção d2.s emendas, devo responder. 
dentro do Rcgimen to, da seguinte 
!orma: elas podem ser encaminhadas 
a V. Ex.~. Sr. Presidente, com a jus
tificação oor escrlto e, nest..e caso, V. 
Ex.a as <:Ôlocará. em ordem para sub
meter à votação dentro de class1f1· 
ca.r,áo racional. Se. porém, forem Ol!e
recidas com justificação verbal. no 
a.to da apresentação. opinarei a res
peito. 

Das emendas com justi!lc~ão por 
escrito. por uma deferência db. Mesa. 
já estou procedendo a estudo e ela
borando parecer, que deverei enun
ciar no momento em que !orem &llb
metidas 'à votação. Quanto às jus
tificadas oralmenU!, of€recerá pare
cer ele pronto. à proporção que fo
rem votadas. 

O texto irá sendo adaptado ao ven
cido, de modo que, votadas tódas 
as emendas, a redação dc:ftnitiva es
tará automàticamente !elt.a. 

Certamente. como se trata de ta
refa até certo ponto gigantesca, SEm 
dthida alguma solicitarei a alguns 
dos nobres Representantes que fa
çam uma conferência do texto em 
minha companhia, e para êsse efei
to, se o nobre Deputado Sr. Café I<1i
lho quizer auxillar~me de modo ge
ral. ficarei desvanecido. 

O Sr . Café Filho - · A minha per
gunta .se justifica por considerar o 
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Regimentc omisso. ClH:f-:;'1. até a_ pn~
w em que diz CJUt: V. ..~x.:.. op1nara. 
mas não estabele<.:e norma alguma 
para a. votação. 

O S'R . COSTA N.ETO - Sr . Prr· 
:,idente, 11ão ccn('~rdo cu~n o nob!'•: 
Deputado, qunndo dl·f~l~tra que o Iu·
gimento é omí!:>SO E::•: cst:d.ui que o 
Relator Gcr.at opinar:\. quer di..c-er 
que êle nà.r) ctará n última palavra. 
Ap.enas f.-m!tirá parP.ct:r sõbr~ u ~i
tuação que de\'e ser j nl~adí\ , ma~ r> 
julgamento s~d. da A::,·embléia. 

O Sr . Café Filho - E:' a boa in 
terpre.ta~ão. o H .r~ :m.e n to. porém. 
repito, é Ol!1ÍSSC. 

O SR. COSTA NETO - O qne V. 
Ex .a cxiuiria !>erin. urna ext:IY~ r~ndú. 
de clareza do liexto. quP., nc. e'!1tan 
to, me p:l.rece b~st.::l.t:t.e c!a1·o. quJ.r.
cto no nrl. 33 se lê "a,)rovad:t ~ re 
dação fiHal" . A n Lril:.uição or,inn t !·· 
v a do H-e la tm· Gemi :li o é · <:nnt'lu
síva e ü pl:múrio tt rá de ::;e pro:,u:1-
ciar wbre eb. 

Aprovada es~:1 redaç:1o 1i:1a 1, o pro-
1eto serti t:unbém manuõldo imprimi!' 
com ur2;éncia, para. que O Prs~sidcn
te providencie sôbre a fJromulgação . 

Penso ter assim r~spondidu no meu 
emlnenU: colega, Sr . Depu t2 do Café 
Filho. <Muito bem; muito bem .> 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 
(*) <Pela ordem> - Sr. Presiden
te, como v . Ex.a. acn.b<>u de obf.ervar . 
o Sr. Deputado Costa. NetA'>, digno 
relator geral da Comissão Cons titu
cional, respondeu a duas perguntas 
do eminente Deputado Sr . Café F i
lho na questão de ordem que levan
tou'. Uma, porém, íkou para a dt:
cisão de V. Ex.11

• isto é, de marcar 
a Mesa., Cl,m rigor, o com.êço do pra
zo pua as emendas de reda~ão ao 
proje.tú constitudor;.ul. Como, entle
tanto, não era V. Ex. :a. quem esta
va na presidência nas duas op<>rtu
nldades anteriores, - a primeira, 
quando se anunciou que já. estava 
correndo o prazo p3ra as emendas; 
e a segunda, quando o ih1stre rela
tor geral, na cessão noturna de on
tem. fêz ver à Mesa que Unha ha
vido equívoco porque ela não havia 
submetido o projeto à. aprovação em 
globo do plenário, ·- eu me permt~ 
tiri.a pedir a V. Ex.", que vai de
cidir a questão de ordem, o máxi
m-o de atenção e lem~ra1·ia ainda Que 
o Regimento é claro o inequívoco . 

O prB.ZQ para emendas de rednçâo, 
durante três sessões. começa a cor
rer da votação do projeto pelo p!e-

(•) Não foi revist-o pelo orador. 

nário. D~ fa.to, haveria vantagem 
~m que . .ílntecipado como foi, anti
regimentalmente, êste prazo, aprovei
r.a ss-emos és~€ período já decorrido. 
Mas ~&ria opO'rtuno chamar a atcn
~ão de V . E:.:.a para a seguinte c~r
cunstància favorável ao ponto de Vls
ta do ilustre Deputado Sr . Café F'i
lho: é que, se começarmos pelo p!e 
nário. o prazo será o mesmo. quan
to ao comêço e quanto ao fim, em 
~·~lação ao texto permanente e ao 
Ato Constitucional das Disposições 
Tr~1 nsitór!as . 

Ora, Sr. Presidente, pn.rec~-me q:.w 
nado. mrds fá~il para o plenário, nem 
mais cõmoclo para sua ta rc!'a. do Q IJ :.! 
o mesmo pm:w para o projeto e par.l 
c) capftu!o dr.s ·•Disposições Transi
tnr!a~··. 

Conto. r:orc:mto, que. com ésses es
cla:-ecimentos a V. Ex.a para a sua 
c!r::c!são, c::tu será no s~ntido de que :; 
rm~ .~n come~e a correr da data de hoje, 
n~. o !:iÓ par.1 o t.éxt.o pcrmanentP., comr> 
pa!·a o Capitulo d:1s " Disposições Tran
s!tórias" . <Muito oem . > 

O SR. NEREU RAMOS (•) (Pelrt. 
Oi"dem J - S:- . Presidente, o regimen
to. no art. 32, parágrafo único, diz !.> 
~eguinte: 

.. Esta redação final será. sub
metlda a aprova.ção do plenário 
ela Assembléia. 48 horas depois à:1 
publicação no Diário da Assem
bléia. 

Há, por cc,pseqü~ia, prazo marca
do para o início das sess~s reservadas 
à a presentação de emendas. 

O eminente Presidente da Assem
bléia, na sessão de ante-ontem. escla
receu que o prazo para apresentação 
de emendas começaria na sessão diur· 
na de ontem. Ocorre~. porém, que 
não foi cumprida a parte do regimen
to relativa à aprovação pelo plenário 
dn. redação final. Isso, ao invés de 
verificar-se na. primeira sessão, teve 
lugar na segunda . Sucedeu, então, o 
segUinte: começou-se a contar o pra
zo ele antes do inicio marcado pelo re
gimento, o que fa.voreceu ao plenário. 

porque vé.t·ios Srs . R~presentantcs 
apresentaram emenda de redação nes
sa sessA.o, v~lcondo-se do anúncio de\ 
deliberação do errllnente Presidente 
da AsselJlblé1a. 

Creio que á possf\·el uma conc111n
ção. cumpl'mdo-se o Regimento e não 
.se privancto os Srs. Representa.nt~s 
do direito que já exerceram. em vlr-

t.,) Nâo !oi revisto pelo cro.dor. 
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tude da deliberação do Presidente da 
Assembléia. 

Assim, sugiro que se c.:>nte mais wn:t 
sessão a !im de se completar o prazo 
das três determino.das l)ara apresen~ 
tat;áo de emendas a r~da.ção final. 
mas que se respeitem as emenda...:; ote~ 
recidas nJ- sessáo an~eriorUvluito bem;. 
Assim, nem prejudicaremos os auto
res de em.cndas nem o andamento dos 
trabclhos, porque o pr~zo para ofere
cimento de emendas de redação aü 
Ato Tran.~itório começa hoje. A.';.:;im, 
não haverá prcjuizo algwn, estabf:'!e
cendo-se ao mesmo tt:'mpo a concilia
ção ent:c o Regimento e a delibera
ç.io anterior do ilustre Presidente d:.t 
.Assembh~ia. 

É esta a soluçno qne alvit:ro e sub
meto à esclar"ccida apreciação do Sr. 
Presidente da Assembléia. 

O Sr. Aloi3io à e Carvalho - Mas os 
prazos 11ào coincidinam no termo fi
nal. 

O SH.. 1\i""EREU ..RAMOS -- Não im
porta, nem há necessidade dessa coin
cidência. 

O Sr. Aloísio de Carval1lo - Não 
poderemos promulgar a Constituição 
~.ntes de pronto o capítulo das Dispo
sições Transitória.~. Nem há qualquer 
vantagem em que os prazos deixem 
de coincidir. Somente haveria quan
to ao estudo da Comissão. 

O SR.. NEREU RAMOS - Aí, .seria 
violado o Regimento. 

O S1·. Aloísio de Carvalho - Não 
seria de maneira. e.lguma., porque: o 
prazo só pode ser contado depoi.s da 
aprovaçiio do pl~né.l'io . O qt!e a. Mesa 
Pode1'ia fazer, com a aprovação da 
Assembléia. seria f,ceitar as emeudas 
apresentadas antes de começar a cor
rer o prazo. porque, evidentemente, 
foram oferecidas na fé da abértura do 
prazo para êsse fim. 

O SR. NEREU RAMOS - Vamos 
co local' devidamente as premissru;. 

C Sr. Aloísio de Carvalho - Rigo
rm:ament~ dentro do Regimento, o 
prazo só pod~ começar a ser contado 
depois da aprovação pelo plenário. 
V. Ex4 • oferece. realmente, solução 
conciliatória, à qual nada tenho a 
opor . . 

Perm_ita-me insistir, porque me pa
rece nec~saária. a co!ucldência dos 
prazos, tanto no tnfc1o como no têrmo: 
no entanto. pela solução proposta por 
V. Ex~~,. . o têrmo final não coincide. 

O SR. NEREU RAMOS - V. Ex4 • 

h~ de convir comigo em que o prazo 

tem d~ ser determinado nos têrmos 
do Re~im<!nto. 

O Sr. Alomo de Carvalho -- Se:m 
dúvida uhuma. 

O SR. NEREU H AMOS - Pt.•rgun
to a V. Ex'1 • : t.:m tli.lf! se:;dw !oi apro~ 
vada a rc~!L:.t.:·~o do projtLo':' 

O Sr. ..llobio cl.: Carvalho -- Na. 
sess~~o n oturna d(: O!ILf•m. 

O Sn. . NEH.EU H. AMOS -- LO!iü, ai 
deve comr~çl!!' o pr.:1zu. V. E:-::1

• co:l
tará &. ~t!:i::>1o de onL.:'m, u de lNJC t; 
.r.tuüs ·ur.o&., .s:et·fazendo-St.' as t.rA::;, pu:·
Q.UC o r~e1;i rnento dC:chua - u&~} ~es
so~s no máxi~no. 

Há dois atos dl.stintr.s. A pror.:1ul~ 
gação é (JUC tem de ser .·.l~11Ul~ánea.. 

Ora, com~c.:anno~se a contar o tJrazo 
para apr;:s0nt<:l.ç:.'i.o de emendas n~-.. ses~ 
são de ont.em à. noítc. evidentemente 
terá d~: terminal· na ::;ess:lo que suce
del' &. esta porque esta é a. sc~unda. 
mais uma, perfazenao-se as três, por
q'Je estabeleC!dO no Regimento. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Com a 
devida Yênia. quero opor à soluçüo 
propo.;;ta por V. Ex~. os seguinte::; em
bargos: a que horas ocorreu· a apro
vação elo p~enário? Ontem à noite, 
decorrida t!ilvez me~ade da ses.!ião. se
não m~is da mctada. Teria. sido sa.cri
t"icf:ldo um comêço de prazo. P..t:?.firmo 
que nada tent:o a opor a. or•entação 
slJg-eridn. por ·v. E~~a. Apenas. E~ntin
do Que o ple!1â.rio esta.v:.t de~ejoso de 
que os prazos coincictlss~m no têrmo 
f inal, fs.ria anêlo a V. E;{tl.. para. que 
con6ultas:.;..! set. . .:; ilustrr::; lideradrJs e o 
plenário em p;ere1. a fim de .se veri
ficar se n:io J)Oc\C'rlnmo.5 chegar a um 
acôrdo ne::;tc sentido. 

O SR. NEREU RAMOS - C Regi
memo detennina qu~ as três s~ssõ~s 
ccrnecem a ser ciJntJ.drts de atn ele 
aprovação do 1)rojeto IJclo ple~u'l.:·io. 
Ora, a e);,rO\:a.ção só pode correr na 
Ordem do Dia . ?01 o QUe ~cont.,:ceu. 
Aquela s<':~são de ontem h{t de f'.cr con
tada. porqu(! !oi t.. pririeira . A sct:;·un
da é esta . E a tercei.n se realizará. 
hoje ou Rm<.mhã: mn.s. de qualquer 
forma. se.rá. a terceir&. 

Não tendo coincidido os atos de 
aprovação dos pl'ojctos, é claro que 
não pode coincidir também I) térmo 
final da apresentação de emendas. 

O Sr. Aloísio de Cart'alho -- Se 
V. EX8

• quisesse concldência dos pra
zos finais. poderia propor fôsse a. ses
são de hoje a segunda em relação ao 
projeto de Constituição e a. primeira. 
quanto às D1sposl~ões Transitõrias. 
A de ta.manhã seria R se~unda. oa.ra. 
estas e a. última para nquéle. 
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O SR. NEnEU RAMOS- Não é o 
que ptrmite CJ Hcg!mento. Fico dentro 
do Re~lme::nto Interno, cujo cumpri
mento V. Exa. exigiu. 

Era esta, Sr. .Pre.sidente. a solução 
que desejava sugerir e que harmoniza 
perteitamente o texto com a delibera
ção tomada pelo eminente Pl'esidente 
da Casa . < 111uito bem . > 

O SR. CAFÉ FILHO (Pela ordem) 
- · Sr. Presi•lcnt:'!. o Regimento !:l.h 
em "má.xlmo", portanto, devem exis
tir "médio" e " mínimo". 

A todos nós ir!teressa encerrar <JS 
trabalho~. paru que a Nação pos~a ter 
sua Carta Magna. Parece-me ")ossi
vel que V. EY..a cuvindo o plenário. 
fixe, para o projeto, vários capítu
los: três sessões para o projeto e 
duas para as Disposições Trans1t6-
rls.; . As~im have!'ia coinddência no 
encerramento do prazo. (Muito bem > 

O SR. PRES!DENTE . - São da 
atender as pond~rações feitas pelo 
ilustre !ider da mniorla e, em t~is 
co~.dições. receberá a Mesa emendas 
ao projeto da Constituição, por m~s 
uma de ncssa3 s:!ssões . 

(Apó$ a resposta do Senhor 
Presidente, assume a presiái:n

cta, o Senhor Melo Viana, Pre
sidente> . 

O SR. PRE.':>IDENTE - Srs. Re
presentantes, distingue-nos com a sua 
presença a figura excelsa do Sr. Ale
xander Fle:ming, um dos maiores ben
feitores da humanidade :pelos senlçcs 
a ela prestados. 

!S. S.<! o Sr. Dr. Alexander 
F!emi1Z{l, ocupa. u.m lugar iz. Mesa. 
d direita do ST. Presiden/e, sob 
prolOíl.f]ud.a salva de palnuzs. 
acha.rulo-se todos de pé.) 

Dou n pulr..vra ao Sr. Deputac!.:> 
Agostinho Monteiro para, em nom" 
da Assembléia, saudar o ilustre visi: 
tante. 

O SR . .. AGOSTINHO MONTEIRO 
(Lê o seguinte discurso> -- Senhor 
Preslden te: 

Senhor Professor A!cxandc-r Fle-
ming: 

Senhores Representantes: 
CoubP.-me a altissima m1ssão de ser, 

neste momento, o !ldelfss1mo intérpre
te do pensamento ch Assembléia Na
cional Constituinte na saudação que 
dirigimos ao sábio pro!esst!r Alexandcr 
Fleming. e para dizer ao grande bac
teriologista, na efusão dos nosso~ tu
bUosos sentimentos, quanto nos é 

honroso prestar estn homenagem à fl
gura singular de quem se incorp0rou 
com legítimos tft•.llcs, à dc~tr!cacta 
progênie de benfeitores da. humani
dade. 

Senhor Professo:· Alexande!' Fle-
ming : Sêde berr.vindo a esta Casa. 
que se alvoroça com a vossa fidalga 
visita e, sobretudo, bendiz êste en
sejo <.le testemut~ha:--vos, cole:tivamea
te, e como reprcsentan tc:s do povo, a 
nossa admiração a m:us profunda, e. 
não somente ela, mas, ainda. a mais 
preciosa parcela do reconhecimento 
dos que, nesta tt>rra fecunda c aco~he
dora, já provaram. à farta, os benefi
cios ex~ensos da vc::sa ciência salva
dora. 

Se cuidara que hn via mister a oom
pa oratória, o artitfclo da linguágem 
polida.. para. s1gn1ficar-vos o nosso 
distinguido aprêço, antes me engana
ra, porque aos representantes do 
povo, reunidos em Assemblé!a. mais 
bem ficará. falar-vos ao coração com 
a expontaneldade e singeleza dos nos
sos impulsos e a gansa n:\ tiva de 
nossa s!ncer1da<!c nos jul.1am.:mto::; 
dos homens e dos fato~ e, destarte, 
prestar-vos esta homenagem que ha
ver-eis de guardar no armorial de vos
sas assinaladas conquistas t:~piritua is 

Assim entendemos porque, Senho:
Alexander Fleming - inglês por na
cimrm to - b7J their birth - fostes. 
pela Ciência, aclamttdo cidadão da 
mundo . 

Os pergaminhos cientificos, de cni
verse.l relêvo, com que vos c:edenclai~ 
pcrsnte esta augusta Ac;se-mbléia, vos 
outorgaram uma autoridade e wn re· 
nome dos mais alteados e um.a bene
m.erêl'lJCia que não carece ga.~. ainda 
os mais justos e meree!Cos, por ser. 
eLa mesma, a maJor glória e o mais 
s!gni!ics.tivo louvor, próprl.o.s à hr..or
talidtlde de um uome e à. dignidade 
de uma vida pro!issional. <Muito 
bem.) 

O realismo politico a que estamos 
votados, o labor profundame-nte obje
tivo de Constituintes, ~opt:sando a 
responsabilidade supre~ru~. e árdua de 
leogisladcres <lo nosso pais, .:!JT momen
to expressivo de sua evolução políti
co-social, consumidos, meses cl fio. nas 
contínuas vigflias, preocupados com os 
problemas angusti-osos de sct• povo e 
de sua terra. aquinhoados que fomos 
na. durlsslma partilha de contigências 
hwna.na.s que assoberbam tod~ os po
vos, encontram uma compensação 
magn1!1ca em insta.n tu como êste, de 
emoç6es novas, nos quais como que &e 
transfigura o ambient~ e esquecemo-
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nos d.!l t:J.ref:?. 3-fanosa, para n(\S ele
vanno.c; na exaltação da Ciéncla pura 
e da. Vitória suprema. do Espírito, ao 
serviço da Hmna.nidade . <Aplausos. i 

Senhor P::-ofessor: Como nos c agra
dável assinalar, os .Jois momentos d e
cisivos no trtun!o de vossa descobt:r 
ta . Se crn 1922 ereis, apenW3, o valo
roso de~ccbridor da "lisozima" , com 
que Pé11t:a.stes vencer e!icazmente. a 
atividade bacteriana, já em 1~9 ti
nhcis cc.m t1. constância do s&b!o e a 
f!.nneza dos apóstolos, inclinado sóbre 
o mic:-oscópio, na pesquisa padente da 
lâmina. ainda e sempre mlster105a, 
encontrado no ~lor. dominando a. 
cultura do .. Stap.hilococus Aureus". 
o elerae.n t.o destruidor de bactéTias a. 
que chamast€·s - penictlina milagro
sa drcga inócua, como provabtes, a.s ce
lula.s do organi.smo huma-=:-to, e qu~ 
abriu novers horizontes ~o ;ro.t1m~n · 
to de moléstias infecciosas . 

Não permitiu a. Prcvi<i~da que, após 
r.s primeiras experiências, vos do
minas~e o d-esâ:-Jmo. Per~e\'~ra.stes. 
co:n pe.:-pícaz tenncida.cle e vencestes . 
De c-erto, sentis!.t>s, entã.o. a maior. 
a mais extensa, 11 mais emi)olgante 
de tôdas as alcgri:u: a<1uela que Hen
.ri Robe:-t, na Aca.d·em.ia Fra.nctsa.. 
denominou - La joic de connaítre. 
Sim, a alegria ":ie co:-1h ecer. de des
vendar o mistério dc.s coisa5. de en
'rtquecer o património da riência , 
de ampliar a cultura. de . des=obrir o 
inédito, de faz~ r.ovas e ,·l ~.:!s ?.:}lU
siçóe5 espirituais.. . Inf-ec'.lo.dos se
riam. no entanto, <'S vossos igcnt-cs 
ez!orços mate!ia\s :-~ não .. ·r..s guias
Si:, no afã de pe~quisa<! o.r c cientis
ts, eS!..a C('ntêlha l)rivU.egia.da que· 
D~us 1·-:serva a cc?r·~h:o.s prt:dcst!nados. 
ao~ sábic-s que se consagram à 1nv~s
t1~a.~:ão e f. c.ràhse em b:!neric!o do 
gê!1ero ht1~ano. 

Segui~te.:; a e:::relra lumlno~a d::~ s 
Pasteurs. mas discípt:.lo dos m :'t!S 
eminentes. pudes~es. em breve tem
ro. conquistar as "esporas de ouro·' 
de Mestre pro-eminente. o nom~ de 
s~t>io que o prêmio Naobel d e 1945 
consagrou. (Aplausos). 

Alistado, por ;.ro-cRçfto, ao numero
so e tnv·encfvel ~:c~rc!to dos que con
tornem a vid·a ~ utilizam o ~~ert-bro. 
o coraç&o e a .:.. ener gias, no c ombate 
à. morte. t-enho &. impre~siio df' que , 
CO..'n a t-! dos abnegados. no labor d o 
laboratório ou no gabinete de me
ditação. ouvistes. antes e sempre. as 
pnlavrns t.ocanve~ d·e Paul de Krutr . 
~m "A luta contra a morte": "Não 
dese·jo m()l"rer. Há muttos pássa.t cs 
atnda cujo canto n~o conh·eço e le-

vará muit.o t-empo para aprender" 
e quiscsu:-s ofc:·cc er à. huma.nida.de 
umc. nova esper~nça de prolongal"
lhe a vida .. . E a pe'nic-' tina, comba
tendo, com e-fic-á.cla, mol-éstias in!ec
r.!cs-as, di~puta .\ morte as Sl~S prê
sa.s, prodigaliza a vida, a saúde, a 
!elicida.<i.e, o bem estar .. . Projeta-se 
na história a .t'i~{ura do ma.go d<l la
boratório, que r~z d-a Ciência o seu 
ideal; e, ~lo ft.i'icinio de seu enge
nho, !az jus a homena.g·em qual a. 
dês te instante- . 

A originalidade criadora vos ins
creveu, já. foi 1\S~inalado, na categoria 
elevada e scrn contrast-es dos gran
des ben!eitaores d ·l Hum:inidade, mas 
esta glória não é efêmera, nem a.r· 
tiHciosa, pois que perdurará nas 
gerações que ~e .;ucedem, na cultura 
que se t:-an~mite . :.o tempo e no es
paço. na constan~e exaltação das ex
traordinárias conq~;!stas da Ciência. 

A antiga Hn~ua do P-eru po.ssuia 
u:na ::ó pala~·n. para exprimir, a..• 
mesmo t<mpo, duas idéias - o poeta. 
c (.) invent.:~r - hamavec - Com 
~eito, um des-cobridor ou tnventor 
cfo vosso porte, tem alguma. coisa. de 
poeta, votado zo seu ideal, d.eva.ssan.
::1<> os ~,:?,~redoo ~~a vida, auscultando 
no laboratór!o CJ m~stÉ'rlo das coisas, 
busca.z1do \'al.o:~za: o S€:ltldo da 
existência, at..:av~s m~smo doo· fenó
l.nenos d-a maté:-ia, e·xalta.ndo a hu
manic!:lde, pos!:ibüi!ando a alegria e 
a ~le2.1 d·e viver. 

Fr..ia-vcs, ncst ... ~ ln5tante, um mé
dico - •fc:-'.!ação única que me desco
b:i n~ vida e o.::·mito-m-e, como h<>
m~m do cficio . di:?<:r que, com a 
a!.ma ;n:~·3 do :·•1-édlco profissional, 
pen.:t:o o :-;;i:1o tnt-eri0r dessa figura 
circunspecta e ·.node:>ta ct.e britânico, 
de bom tec.r, e ,-> tL:p:~:?-n:iend<:l a in
tenskháe de sc ll or~ulho de (1esco
bridor àa P.enicilma. nãc pe-la vaida
de b:!lõ!a e pr.e tencio.sa de o s-er. se
não pelo S·2U i:lcomparávtl e belo c 
me.g111iic o e~c:l r.c~ hu!11 :~tlo , das vi
das que se. !vcu, u.as t'dlcidades que 
n~c . 1n tc=rcm~u. dos ben·.:!ftcios que 
dlstrlhu iu. das c-sr.:·eran:;as qu-e ac~n
d::!U na.s almas. r'lOS lares. nos tn<ii\1-
ducs ... em tó.:ias as lntitlldes, entre 
tOdas lls raças. ne mais digna e 1gua-
11t~r!·a de tóàas :~s lut:-ts - a de 
ccmbater a m J:-: e. - no verdadeiro. 
no legitim o e a utêntico orgulho cios 
Sábios e cios Bons. <Mu;to bem. 
Palmas proü:mrradas. o orr..dor é 
cumprimentado . } 

O SR. ALEXANDER FI,EMING
fProjere em inglês o seutttnte c!ts· 
curso) - E' grande honra · para mim 
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ser recebido nesta Assembléia c po
der d irigir-me aos ~cus membros. 

Em primeiro lugar. deseJo lt~rnclc
cel·-vos, sincerament~. a mo~·ã._o de 
conu1·atulaçóes que n.prova.stes sabndo 
passado. . 
~"te acontecimento ~era, PEt.:''l sem

r.re, minha mais valiosa rceor::laçúc... . 
Sou. apenas, um homem de l.aL'J

ratório - um bs\cteriologis ta - que 
por trabalho persistente e pc·c er de 
otservac;-.~i~. conseguiu alcançA.r «1-
guma coisa neste mundo que 'Jn.lesse 
a pena. 

Sai!; os representantes de um txten
so pais - um país de grandes possi
billda.des - e deliberais, aqui no ruo, 
rodeados por um panorama dt:!' mRls 
lindos. Das vossas decisões d~pende 
o ·bem estar do povo bras1le1rt •. 

Eu não sou wn polittco mas prt'~; 
sinto o.ue o vosso trabalho não é , real
mente~ muno diverso do meu. Tendes 
que faz~r investigações, não em mt
crób!os, mas nos homens. Os prtn
ctpios básicos das lnvcstig~-l.ções s!io 
os mesmos. O progresso nno 6 ohtt
do pelo. uniformidade, mas pela in
dependência do pensamento. trad~z1-
do na açJo experimt:ntal e o inchv!
dualismo é uma das quaHdad~s mnts 
predo.sa ern invest~gA.ções eficiente . 

Parar,um homem de laboratório não 
e>-:istc prazer C}Ue equivalha ~o de 
uma. descoiJerta, 'mesmo pequcnu. 
Imagine-se o prazer que vós, quP. h
d~is com grandês acon~r.cm1cní:vs. Pu·· 
deis sent.ir de um verdadeiro :<vanço 
na bóu dircçfo e r.ovt!rno d o Er:.tt\
do. 

E fiflalrnentc, amb~)~; . vos, n.:>~ mn!s 
c;ltos r:!lnos de pcsquL;n, c ~u. humil
de pe:::quisndor de lal:>oratóriCJ, não de
Vf.mos esquecer que . a verd::.deira !1-
rw.lide.dc de uma pesqui:m é ú ptu
gresso, não do investigador, Jnas uo 
conhecimento. 

l<'ico-vos grato pe1a oportnniclaae 
oue t1mho de tran5m1tir-vo~ mcll." 
:Ígradrcimentos c de d~st!j8.r-,:cs fel!-· 
cida des na vossa tarefa de })!'<Jgre~
so dêste grande P'fs. Voltarei à In
glaterra com muita s!mpr: tia pelo 
Frn~il . 

Nós combatemos juntos; mais cte 
perto, agora, pode•·cmos confra.ter-: 
nizar na paz. 

(ll!u!to bem; muttu bem.. Palmns 
prolon!]adas.> 

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
prcsc.-ntantea, a fim de propvn:ionnr 
nos Srs. Repres~ntnntes ú ensf'jC) de 
cumprimentarem, pes2oo.lmente, o no-

brc \'is)tante, Sr. Alcxnnder Fleming, 
vou suspender a sessão por qutn1.e 
minutos. 

Suspende-se à sessão à3 15 hv
ras e 45 minutos. 

Reabre-se a sestlão às 16 horas. 
Assume a presídencia o Senhor 

Lauro Lopes, 2.0 Secretário. 

O SR. . PRESIDENTE - Senho
res Representantes, vamos prosseguir 
nos trabalhos constantes da Ordem 
do Dia . 

O SR. C:AFE' FILHO (Pela ordem> 
( $) - Antes, Sr. Presidente, de 
abordar a questão de '>rd.cm, que de
sejo levantar, comunico ao plenário 
que, autor de requerimentos de 1n
formaç~s aos diversos Ministérios, 
recebi respostas a alguns dê:;ses re
c:uerlmentos. Deixei de dar conheci
mento à Casa e no Pais de tais res
postas porque esta vamos votando a 
Constituição de 1946 . 

Como nos encontramos já. no fim 
dos trabalhos da Assembléia Consti
tuinte, reserv~r-me-ei para aprecial' 
as respostas quando estiver funcio
nando a Câmara dos Deputados, a 
qu-e pertenço. 

O Sr. Ru.t Santos - Foram res
pondidos os P<'dictos de informac;ões 
formulados por V. Ex.r.? 

O SR. CAFE' FILHO - Só alguns 
log-raram rcsposk'\ . 

O Sr. Plír..io Barreto - O mesmo 
ocorreu comigo. Diversos ainda estão 
à espera de resposta. 

O [:.R. CAFE' FILHO -- Como a 
Azsembl&ia Constituinte vai sep&rar
~e em S~:1a.Co e Câmara, permito-:ne 
sug ~rir a V. Ex.~. Sr. Presidente , que 
as Informações, que forem chegando 
à Secr-etaria da Câmara doo Depu
tados, que ora funciona como S€cre
tar1a da Assembléia Nacion~l Cons
tttuintr, sejt~.m encaminhadas aos 
respectivos autores . Assim não se 
ter3. p·:'!'dido tempo, se o tempo não 
tiver ~ido çe1·dido com a neg$.tlva (ia 
autoridade em dar as informações. 

Outra questão. Sr. Presidente , sub
met.o à apreciação de V. Ex.a. 

Nomeou a Ass~mblé1:\ Constituinte 
diversas Comissões de Inquérito que, 
até o momento, exceto uma, não con
cluíram seus trabalhos. 

Qual a situação que se cria.. ago
ra. quando a Assembléia vai dividir
se em Cámara e Senado? 
At~nte V. Ex.n: as Comissões de 

· Inquérito não são nem tla Câm~ra 
nem do Senado, mas da Assembltij\ 

( •) Não fot revi:.to pelo ot·ador. 
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C~nstituln:1:, QUe termina C0m O ato 
da s.epar~.::w. p~re<:-:.~ndo que, com 
êle, as cc.mi~~: é~·:; S'-'l'ftu atnomit~ca
mente di!;:;oivic.!as. não p0clendo ~ub
s1st1r, quer n o ::~lo da Cü.murú , quer 
no do Senado. 

Desejava que V. Ex.11
, antes da. pro

mulgação da Carta Ccnst1tuclonal. 
marcasse urna sessão em qu~ tOssem 
recebidas e estudadas as conclusões 
dessas Corui.c;sões de Inqué!·ito, p(\r
que. se considerarmos só matérla 
constituclc:n;l.l nté o término dJS tr·a
balhos, não haverá. ooortunidade de 
aprecia~:\o dos estudôs das divcr~as 
Comissões . A.~~~m. V. Ex.11 chamaria 
a. atenção t'~cs Presidentes das Co
missões àe Inquérito, para que con
clufssem os trabalhos até uma dat::l. 
fixada para r~cebim,·mto das conclu
sões, a fim de não parecer ao gran
de público. que aqui nos constltuimos 
naquel-es órgãos, rem u propós!to de 
apurar coisa alguma. Entendo que 
devemos terminar os trabalhos n<.s
se sentido, para nos impor· e o res
peito e à consideração do povo. 

São ~s questões que submeto à 
apreciação rte V. Ex.a . <Muito bem.; 
muito bem.> 

O SR. PP...ESIDENTE - O nobre 
Represent::mtc prnsa muito nem sõ
bre o encamtnh3mento das info!·ma
ções. Vou recomendar a o D!retor d!l 
Secretaria da Câmara dos OepUUH.lus 
que, chegadas ta!s informações, selam 
prontamente enc:aminh.adas aos ·s.· .. _ 
nhores Deputados ou a.v Srs. S~naco
l'es. que as solicitaram. 
Quan~o à.s Comissões de Inquérito. 

eVidentemente foram crladas ;J~la 
Assembléia Cl)nstitu1nte, não pel:l 
CA.mara dos Deputados ou pelo S::>
nad.:> Federal, de maneira qlte, c~m 'l 
promulgação da Carta Con.5titucl':n:ll 
terminarão su!ls mls~ões. Quanto ~ 
possibilidade de ser marcada u:nn. 
sessão par<1 a apreciação dos re~pt:~
tlvos relat6r1os, seria preciso que eu 
já os tivesse em m~s . Não sei, no 
entanto. ~e as Comissões jà chegar'\m 
a qualquer conclusão; ademais. ~n
quanto houve!' m9tér1a constituci:J
nal, não p~so fazer qualqu~r convu
caçlo para outro assunto, porque o 
Regimento estabelece precedênch 
absoluta . 

Precisamos combinar antecipada
mente e fazer os convites para. o dia. 
da Pl'Omulgaçlo, cuja sessão será. so
lene. 
~ possível q1.1e, a.p66 o térmJno dos 

trabalhos coustituctonais, tenhamll:!l 
espaço Uvre e eu, então, atenderei ao 
que pede o nobre Repl"esentante. 

ü ~!i. . CAI·'~ FILHO - Agradecld0 
a V. Ex.11 • 

O SH.. nui S t.NTOS c •) ···· CPel:J. 
ord{:nu - Sr. Prr:sidetJtC, não t.llnto 
para ter um o:~...:ior na t.r111un u qu~ 
pedi a pa!·t vr:1 a V . Ex/1 ; é m::ds corn 
o intuito d~ acompa!lha: o Sr.' C:lié 
Filho no solicitai' i:\!orm:J.ções à Me~a 
a respeito <!as Comi~.::õ::r; de Inq ~tért:.c 
constituídas púr 3enadorrs e Depu
ta.dos. 

Desejava eu saber de V. Ex.•, Pre" 
s1dente da Comissão de Polícia. Já 
agora que ~e apro~dma o tina! dvs 
nossos tr~ba!hcs, qu~l a conclusáv a 
que chegou a Comissão nomeada por 
V. Ex.~~. para apu:-ar desvios de livros 
da bi bliotec~ do P<4lácio Ttradcntc.:;. 
CMuito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Informo a 
V . Ex.~. como fiz hó. pouco d:J Uustr~ 
Deput~do Sr. Ca!é Filho. que, at(· ~ 
mom~nto. niio tet~ho em mão qual
quer resultado . Vou. entretan ~o a 
!tm de at~nder ao ilustre R.cpres<m
tante, hzer ind:>.gAçáo nesse sentid::--. 

O SR. C A FI!: FILHO < Q) - <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, !!pre~ent.?i 
a V. Ex.11 requerimento pe<iindo à. 
Me~a sugerisse a Si.J:'l !!:Ã:celéncta o 
Senhor Presidente da República a 
conven1énc1a do POder Execu~\-·o re
mct~r a e~ta A . .<~sep:lblt':l:\ o número c 
o texto do ú!timo Decreto-lei, para 
publicação em no.ssos Anais, constitu
indo Ullla nota histórica do encerra
mento da ditadura no Bras11. 

Saoe V. F.x.~. Sr . Preddentc. que 
a. ditadura se caraf!tcrtzou pele u~o 
e abuso elos decretos-leis. Quanrlo se 
vai pr•.)mulgar a Constituição é, p~is, 
naturnl nosso dese1o de conhc~er o 
número e o texto do último ~\.o do 
Poder Executivo ... 

O Sr. L!n.o Machado - Sertu c ato 
final d:) wna era. 

O SR . CAF~ FILHO - O fim <le 
uma éra, como diz o nobre colega 
Sr. Li no Machado. 

. . . do último ato do Pcdf'r ~c
cut1vo, deposto, com o exercicio da 
função legislat.tva. 

O Sr. R.ut Santoa - Aliás. o Chefe 
do Execut1vo deve senUr-se muJto 
bem para mundar texto e núnv~rc do 
último decreto-lei. porque os jornnls 
de hoje trazem um del!ipo.cho de S. 
Ex... recusn11do-se a a.sslnar um rle
creto-let elaborado. se me nlc f~ha. 
a memória, pelo Tribunal Eleittlra.l e 

< • > Não foi revisto pt;lo crador. 
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a S. Ex.:1. encaminhado pelo Ministro 
da Justiça, solicitando alteraç(lt'S na 
lei eleitoral, de jeito a que a::, dissi
dência . ., dos partidos possam ter so
ltlção ·em sub legendas . 

O SR. CA~ PILHO - Obrigaac 
a V. Ex.". 

Min.'ILa questão de ordem ê a se- · 
gU1nte, Sr. Presidente: desejaria sa .. 
ber se V . Ex. a. tomou a si o l!ncami
nhamento da sugestão por num de
reeida ou se a vai !:Ubmeter à consi
deração do plenárlo . Meu objetivo 
é permitir que conheçamos, no minu
tQ histórico da prom ulgaçâo dM- nnva 
Constituição, o último ato do Poder 
Executivo r~o exerclcio das !unções 
legislativas. 

O SR. PRESIDENTE - Se V. Ex.• 
dirigir requerimento à. Mesa, é da 
minha competéncfa encamJnhá-lú. 
Se, porém, o end~reçar a Assembléia, 
terei de submetê-lo à sua aprovação. 

O SR. CAF~ PILHO - Dh·lgf·me 
a V. Ex.a, Sr. Presidente, há ~:? ho
ras. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa. 
atenderá V. Ex.•. 

O SR. CAn FILHO·-Muito obt1-
gado a V. Ex.•. 

O SR. ALFREDO NEVES (I' ela 
ordem l - Sr. Presldente. estamos 
a.penas aqul europrlndo um devP.r re
cimental, por isso que a.s ~ess{;es de
v~m durar qunno horas e a h "'ra re
gimental, por ~o Que as sessões de· 
do não há. assunto para delil.crar. é 
à$ 18 horas. Entrt:tanto, o 0t>jct~vo 
principal de nossa perma.nên~ia na.$ 
Casa é o recebimento. pela Mer:a, d!l.s 
emendas apresentadas á redac!io n
nal do projeto de ConstJtuiç~o . 

Pa.rece..;me, Sr . Presidente. Qt.te V. 
Ex.s bem pod~rla levantar A scssb.o, 
ficando. entretanto. a Mesa um tanto 
sacri!icamos, embora até à hora reg!
mental do encerramento clb ~ssâo, K. 
fim de re~Pber as ementlas de rl'd~~ão 
fins.l. que lhe !orem remetidas . · 

E' a questão de ordem que pe<:<J a 
V. E.'C... resolver. 

O Sr. Rui Sa:n.tos - O Reetmentu, 
a meu ver, estabele::c que tais em!'n
das podem ser justificadas v~rbal
mente. 1-,altanrto. digamos, !) m!nu
tc~ para às l8 horas, podcrà um Rc
. Pl't'sentantc ter uma e:nenda a jus
t1flcar oralmente. 

O SR. ALF'HBDO NEVES -· Se um 
Sr. Dei:,Ut:ldo tiver de justiflctlr sua 
c;tnendn, poctr~ ~·á fa:r.ê-lo na pr6':dma 
sessão, de:;tioada tamb(:m a ês;,e rtm. 

O Sr. Ruí Santos - Devemos ser 
solidários com a Mesa. 

O SR. ALFREDO NEVES - So~ 
mos sempre solldá.rios com a Mesa; 
entretanto. levanta esta que!.tão de 
ordem ~ submeto-a ao alto crUório 
àe 'V. I!:x.t•. Ul1utto bem; muttu bem ) 

<Du.rante o d.tscurao 1o Senhor 
A:l/reda Neves. reassume a presi
dência o Senhor Melo Vtana, Pre
sidente.> 

O SR. PRESIDENTE - O Regi .. 
mento manda que a sessão c.enha du
ração de 4 horas, salvo se a matérla 
da ordem do dja !6r antes esgotada. 
Assim, a Mesa en~erraria. a sessà :> • 
Sob ésse aspecto, porém, não pode n 
providêr.e1a ser tomada porque a or
dem do dJa se d-estiiJa ao recebimento 
das emendas à. redação final do ;lro
jeto. 

Evider'! temente, não há. número r. o 
recinto, mas é possível que haja na 
Casa. 

O Sr. Caj~ Filho - se t.Uspenaer
mos a sessão, Sr. Preside::l~t:. teremcs 
interrompido o praz.o. 

O SR. PltESIDENTE - la cheg~ 
justamente lá. 

SUS?ensa a ses&ã.o, por !al'L.S. de ma-. 
té:i.a na Ordem d:o Dia, .:hega...-nos a. 
um imopa~se, que pre<:1mm.:.;:! :esolver, 
a. f!·m de que a contagem do prazo 
não se interrompa. 

Aproveito, por~tn. a oportunidao~ 
para. fazer primeiramente um" c'Jnsul .. 
ta aos Srs. Representantes: deverei 
con·.rocar uma. ~ essA.o para. hoje é.s 2~ 
ho.ras? 

o ST. Adroaldo Costa - (:;om. que 
lntuito, Sr. Presí<ien~? 

O SR. PRESIDENTE - .Para cou .. 
tlnua.r o rece-b!mento de e-men-das e 
contagem d·e prazo regimental. 

O S-R. BARRE'l'O PINTO - <Pela 
ordetn) -- Sr. Pr~idente, v. Ex.4 
anunciou ontem o inicio da. cont.ag.~xn 
de tempo p&.ra receMmento de emen
das de reda<;ti.o ao projeto. Aconteet
que, ao dar V. Ex • êsse aviso ao pie .. 
nárlo. a1.nda nã.o estE.va. ccnclu1da. a. 
redação do Ca.pftulo r~!erent.e às .. ~
posições Tr.ansltót1as". o qual só hoje 
ccm::?-:;cu a receber emenda.'\ 

Desejava ~aber de V. Ex.r s.e o pra .. 
zo d~ 3 ses~Oe!:, QUt pe<iel1a :Jer a 
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de hoje, outra., noturna, e a de ama
nhã, não viria ao encontro do.s dese
jos da Assembléia, para QUf' êsse pra
zo !!casse r eduz!.do ... 

O Sr. Adroaldo Coeta. - Não é pos
sível re-duzir o prazo. 

O SR. BARRETO PI:t-.""TO- .. . por
que, quanto aú Sa.pitulo d3s "Dispo
s ições Transitór!:ls" . Já ccmeçamos a 
contar o pra::o. <Muito bem.) 

O SR. PRESIDE.'\TTE - A ccntg
gem do prazo a ,::>artir de l)ntem não 
seria possível. visto como u. Cornl.ssâo 
Ccm.stltucicnal entregou a Mesa a re
dação !in~l das ·'Disposições Trans1-
tór1as" JA nos últimos m"'·mentos da 
sessão noturna. Essa orientação vir la 
prejuod!car o ãirelto dos nobres Repre
sentantes . 

O prazo começa a se:- cont1do d.e::ta. 
se~são . Se rcal1za:ntos reur.:.a.o à noi
te. teremos a segunda sessão; 'e ama
nhã, completar-se-á. o prazo. Dai a 
consulta que há pouco fiz aos Srs. P..e
presentantes. isto é, se d.:sejnrn que 
se realize sessão hoje á uoitte? 

O Sr. Jorge Amado - Po1· que r.ão 
rea.nz.,....rmos a~ duas sessões amanhã, 
pela ma.nhã e à t.srde? 

O SR. PRESIDENTE - Creio que 
~~:1a sacrl:!!c1o a reali%ação de sessão 
noturn~ e, logo às primeiras hcra.s da. 
manhã, outra.. 

O Sr. Jorge Amado - Nã<> pr€ten
der1a que houvesse sessê.o hcje à noi
t~. Sr. Pres!dente, mas duas, amanhã. 
- matutina e ves;>ertma. 

O SR. Pi1.ESIDENTE - E ', exa.ta· 
rn'ente, o motivo da minha consulta. 
Não desejo l'esolver ~-\ matéria sem ou
vir a Assembléia. Ccmo sen!p!'e, e5ta
re1 de eçórdo com qualquer solução. 

O SR. DANI~;:r., FARACO (11) 

f Pela ordem ) -- Sr. Preslden te, a 
fim de que o plená.ric puàesc;e pro
nunciar-se cem maior pr.ecls~o .s<>
Lre a convvc.:.\~~o dos Srs. Reor~ 
sentant.es ps.ra .r."lJ:! de noite, sol'il:l 
interessante resolvesse V. Ex.c. a 
questão de ·): d.-::m ~u~ \Ou !orm.u
ls.r. 

E• ac!mi!::lvel, l!v <!ecor!'er ~s SPS
sões dma!l.t.e as quis pros:;équ."! o 
prazo regjm·m~(ll p&rs apresentação 
de enttmdas. u iustl!1c9.vão destas, 
verbalmente. r:-elo.s ~·eus autores? 

O SR. PR:2S!DEN'TE - Sc.m dú
\'ida . 

O SR. DANIEL F'A.H.AOO - Cre1' 
então, qu.e poder111mos aproveitar 
tempo, ca.da qual qu·e assim o en 
tr.;;ndesse, justificaudo .suas emenda: 
até que s-e e-5~gota.sse o p;·a.zo. E 
me·smo, uma vez que V . Ex.11 S-: 
Presidente, so!uc.ionasore r a vorivel 
mente a questão de ordem. ass1r 
procederia. 

O Sr. Acúrdo Tôrres - Permita 
me V . Ex.ll e~larE>cer que não prcc~ 
de a questão d-e o:-dem. Pelo Reg~ 
menta, a própri'l apres-entação c! 
eme!ldas de redação é feita pel 
mesmv prcces2::> io of-erecimelno d 
emendas ao projet(). Seus auto!'e:; po 
dem justificá-ias da trLbuna . 

O Sr. Aloísio fie Cc:.rval.'Lo - D'J 
rante três sessões 

O Sr. Barreto ·Pinto - E' pre~1~ 
que haja t!'ês se:.sões . 

O Sr. Alo~io fie Carvalho - Nã 
havendo s.-~.ssio pelo tempo regtm-en 
tal, o prazo es~a.ra interrompido. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Termin~d 
o prazo de f.;>resentação de emen 
das seguir-se-á . .) p9.rec·er d~ Ccm!s 
são. Dep.o!s, o p!·e·nário \'Ota:á o as· 
SWltO. 

O SR. DANIEl. 1-.,ARACO - Obrl 
gado pelo €sclarecimento Pedi! ia : 
V. Ex.11, Sr. Presidente. resolvesse 1 
au.est§.o C: e o:-derl'l e . desd·e já. a nâ• 
ser que outro ~f)}eAe!a 0 r:icseje !n· 
ze:r. me insc!·~vo para justl.!ic~r &· 
que apresentei. 

O SR. PRESIDENTE Dare1 : 
palavra ao nobre Reprcse-nt~nte. An· 
tes, porém, des~jarla o p:-onuucla 
mento da Assembléia sàb:e a .rfS.· 
lização de .3essão hoje à ncite . 

o Sr. Danid raraco - A ses!ãt 
l!Oturna val-erá psra a ccntag~m à< 
prazc? 

O SR. PRESIDENTE - C.:·rta· 
m.?nte. 

O S'R. D~\NIEL FARACO - De r.'li· 
nha ptu't~. conco:do 1nteirnment\! cor.: 
a reaUz:1çáo de s~são hoje à noi~t' . 

O SR. H.U! SANTOS (Pela ordem> 
- s:. Presid·znt~ . o Reg-imento c0!1· 
ce:i·e a cad?. Deputado c1n.co minu· 
tos pe-ra justifi::ar ~u~ emenda d~ 
redecão. Tenho conhe-cimer~tc dt 
que Uus t. ~ .e cclc~a pretend-e o! er·2CE'I 
mais ct.e cinqüenta emendas . Per
gunto: ésse nobre Repres~ntante te· 
rá. o direito de !allr duran:.e 2SC 
mL'lutcs? 

O SR. ·PRESIDENTE - Cinqüen· 
ta emEndas vêz.es cinco minutos. sãc 
250 minutos. evtdentement~ . .. Ma~ 
eu r~e·dh·ia ncs :~rs. Re:;Jre-senta~'lte: 
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oue resolv.as.>f!m a r.1mh~ <: ~J!::;dta 
d-e llà pcuco . .l.sstm. vou cuvl:- 2. 
ASse-mbléia sôb:e a con vocat;~.o de:: 
sessã,o hcj-ê á noL:.e . 1 A Asscmbl'i.i·ia. 
manitesta~::;e ja'lioravelmP.nte. 1 

Fica, portanto, C~e.>àe já cc11 •:c-e~ da 
ttm.a sessão ext~aorc1nina. que s~ 
.rcalizt~.rá. hoJe, :3-s ~O horas . 

O Sr. Daniel 'ii'araco - Cc-meç.~
remos a votar amanhá? 

O SR. PRES'IDD"'Tf: - N:'.to . pnr
q14e a sessão de amanhá ainda é a 
terceirz. d~ p.r~zo 

Tem a p~la.Vr3. o S:·. Daniel Pa
:·ecc. 

O SR. DANIEL PAP..ACO < <• J 
Sr. Presidente, fiqUt~i im.prt:ssiona.ào 
com. a auestão lev:lnt?.-da pelo ilustre 
colega Sr . H ui Santos, porquanto fi
cou estabelecido que a. cada Repre
.s-entant~ será concedido um pra.zo de 
tantos cinco mlnutos quantas torarn 
ns emendas per ê!e a,presentada.:i. 
Como ofereci ~ emêr.Cas, terei, en
tão, 110 minutos, se meus cálculos 
estão ct:rtos. 

0 Sr. Acúrcio TÕ1'íCS - E cc:u 1-S.SO 
V. Ex.a nos da::-á gnnde prazr::r. 

O SR. DANlEL FAR.ACO -- Te
nho minhas diividas. mRs agradeço a 
V. Ex.~. Pode, entretanto, n. nobre 
Assembléis. tranquilizar-s~. que tica
rei muito :aquém dos 110 m1:1lltos e, 
desde, já previno aos dlgilOS Srs. Re
-presentantes que estou pronto a m
ter:-omper. a qualquer momento, mi
nha c>r.r>osição, se s.lgum de mtus ~o
lo~as qu1.~er can.dklatar-sc a correr o 
seu prazo ante o micr-ofone. 

-:\ p:dmeira cmc-nd3. d-e minllél. autl)
ria.. Sr. Prc:si<iente, dtz ret.~:->eito t:l.O 
preá.m.buli:>, qu~ e;,tá c.ss!m n:..ciigtdo: 

"N-ós, os Repres~~tantes do JXl"iO 
brasileiro, reunl.dcs, sob a vl\>\.e
ção de Deus. em Assemol~ia Cons~ 
titu1me para organJ~ar um =-~gi
me dem-c.crá.t:Co. dccrctam . ..:.s e 
promulg:n~-os a s~.:guinte 

CONZ::T!nJli';ÃO DOS ESl'ADOS u:.;mos 
DO t!L'I.SIL 

Ora, Sr. Presidente. é a!irmação 
indispensável esta de que a granae, 
a esir..a.g~pora maiorla do povo brflsi
l~iro crê em Deus . 

Certamente há., no Brasil. como 
também nesta Assembléia, home-ns 
que, gr~ç~ a Deus, são e teus. 

( • > Nso ! oi n:. '.'isto pdo c1·a.:!cr. 

O Zr. Café Filho E' u:tranho 
V. E:í.a. dizer ''ffraça.:; a Deus. süo 
acêus". 

O SR. DANIEL FARAIOO - E~li
co: é oue muito atéu não· deixa de re
co-:rer ·a esta e}C?res.sãu, tão familiar 
no Brasil. Ain<ia há poucos dia.s co
me-nta.va, com um colega, a atitJJde 
de outro Deputa.do, atêu, que, nesta 
tribuna, ex.cla.mara : '·Meu Deus!'' 

Erülm, Sr. Pre~idente .. . 
O Sr. Bitencourt A~mnbuja - E::;ta 

ma.rt-éria é àe redação? 

O SR. DANIEL .PAR.A.OO - Per~ 
feitamente, estcu justifi-can.cto emen
das de rcda.~ão. 

O Sr . Aclroc.!clo CO$ta - Não pa
rece. 

O SR. DA.i'HEL FRANCO - N?!.o 
me perd~rel em rl.elongas M, como e~• · 
!'~l·o, c~ meus nobres co~eg,1s me pe.t
rútirem expor com tôds. seriedade. 
pois se tn.~.ta realmente de assunto 
f~·rlo, o que desejo dizer sobre n red~"J· 
ção. 

A esmo.ga.do!l ::naiO!'ia do povo bra
sileiro crê ern Deus, e ounndo no 
preâmbulo dn no.c:sa Cvn.stltuição ~;e 
invoca o name de :Deus, nós, os ae
present.ar. •.es cio povo, estam-as m~er
pretando atítt:•.:e dê~s,e pCYVo ps.ra 
com o Dcu3 em que êle crê. 

Diz o preàmbuio: 
''Nós, Rt:..r,rcsentant~:;. , . . .. . .. . 

reunido:; ~ob a prott;ç~.?.u ue Oê.>..ts··. 

Cont::a estJ. rc•dação já se ergue!'am 
algum!).S vezes e foram a.presenta.dt-\S 
vâria.s emenclu..s, porque dizer que a. 
.iUzem'.)!éb cu os Re'l)resentante3 c.o 
povo estão sob a proteçã.o de 'Je~1s 
1•~o traduz j:),to ou exprCS3~o de ccn
!l!!nç&; é. sim, dec!ar.1çao de um fato: 

'·Nós, reunidos sob a proteçio 
à-e Deus . .. " 

Orn. nüo ~n~io que êstc deve ser o 
es::J!rlt~ com o qua.l se invoca o norne 
de Peus 110 preâmbulo. Proponho, 
por conseguinte, que se substitua a 
expre~sf10 - ,; sob a proteção de Deu.s .. 
- por esta outra.: - ''invoc~ndo a 
prcteçãG de D~us". 

Sr. Presidente, nós, Re-presentantes 
de um PI>Vo que crê em Deus. temos 
o d!rcito, e mesmo o àever, de pro
cla.mat· que. c.o dc.-cretannos a. Cons
tl-tuição - a lei básJ..ca que vai (eger 
os de.stincs t:e uu1 povo - l.ll'Vocamos 
a prokção de D~us. Espero, port,s.n ... 
to. que minha emer.:la. seja apro\'ad3. 
pelo plenál·io. 
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O Sr. Osvaldo Limrr. • V . Ex.'" 
admite que Deus esteja ause·nte e, 
por isso, pede que venha em socorro 
da As.sembléia? 

O SR. DANIEL 1'.,.\F..ACO - N&..o 
é bem istc . 

O Sr. Dário Cardoso - Nem pode 
s-er. porque D:'!us f.•!it.á em tôda. par
te - dizem os roêligiosos . 

O SR. ~-\NIEL FA..~.A.CO - Evi
dentemente, o nobre Deputado Os
valdo Lima quis da r um aparte jo
coso. 

No art. 6.0 da Constituição há evi
dente engano na mcnçáo d.-,'1s letras 
do art. 5.0

, n.~ 15 . Tão parente é o 
êrro que nada tenho a di::rer sObre 
êle. 

o a.rt. 22 dispõe: 

'
1 A administr9.ção financeira , 

especialmente a cxe<:ução do or
çamento, será fiscalizada., r.a 
União, pelo Congr~sso Nacional. 
com o au~mo do Tribunal de 
Contas,· e, nos Estadr,s e Mun1cf
p1os, pela forma que fõr estabe
lecida.. nas suas Consr.ittli'çõcs." 

Ora, as Constituições af mencio
nadas s§.o, oortamente, as estaduais, 
porque 05 Mun!cfpios não as têm. 
Por ês.se motivo. proponho se mo
di!ique a redação, diZE-ndo-se - · 
"nas Constituições estaduais" - em 
lugar de - "nas su::ts Corutitu1-
ções".' 

Passo ao nrt. 23, onde t ·á uma vír
gula mal colocada. Não :ne preo-::upa
rlam os vírgulas, Sr . Presidente. não 
e.~terassem o texto. Mas acontece que 
o artigo 23 reza : 

"Os Estados não 1nterv1rA.o nos 
Munictpios, ... " 

- e aq'9l há unu v1rgul3. -
'"salvo para lhes regularizar as 
finanças . .. " 

outra vírgula 
" .. . quando:" 

a> se verittc2.r~m impontua.llda
des, etc. · 

b) deixarem d~ pagar, por do~s 
anos consecutivos, a sua. dfv1da 
funde.dn. •· 

Est.a redação, com a.s v!rgulas QU13 
contém, poderia ser assim interpre
tada: os Estados nio intervirão nos 
m.unJcfpios quando se verificar impou
tualldade, etc. E, a contrário sens•.t. 
intervirão quando não fOr po.ra lh~s 
J·egulartzar as finanças. Evidente
Ulf'nte, nAo é ~ste o sentido ... 

No art. 63, que enumera os casos 
de competência priv.1t1vo. do Senado 

Fed€ral. foi omitido que :1. êlt! cabe 
aprovar a noméação c!o.s me:nbros do 
Co:u:el!lo Nnc!onal ele Ecúnomia . E' 
um2. conse<ttiêncl:l da uprov.~<;áo da 
emenda n.0 1. 618, a qual cria o rt!
ferido Con~elho, cujos rnf.mbros de
vem BN nomeados pelo Pr.e<Sidente da 
Rep.úbltc:-\, com aprovução do Sena
do, e. portanto. devemos inscrever na 
comp.cténda pr1Yativa cio Senado Fe· 
deral a aprovação d-essas nomeações 

Re·tificnção ou acréEdmo seme• 
lhante d~ve su feito ao art. 87, qu< 
!!x.a a competência do Presidente df' 
República , para n<>menr certaiS e de• 
termin:ldas autoridades . 

O art . 80, n.0 I, o art. 90, pará
grato único, e o nrt. 99 aludem 
todos ê!es exigência, da qun.lidade d< 
brasileiro, para que possam se 
exercidas determ1mtdas funções. As 
sim, d1z o a.rt. 80: 

"São condições de elegibtlida
de. P9ra Pnsldent{> e Vlce-Pre· 
sidente d&. Rep-úblicJ.: 

I - ser brasileiro nato <arti
go 129. I e I!):" 

O art. 90, parégra!o único, está. 
assim concebido: 

"São condições essenciais para 
a investidura no cargo de Mi
nfst.ro de Estado: 

I - ser · brasileiro C art. 129, 1 
e li) ;" 

E o 3.!'t . 99 ex1r,e, ·ambér.t, para 
os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. a qualida.~ de brasileiro, de 
acôrdo com o art . 129. I e n. 

A qua.lldade que se nquer de cada 
um dos tituls res dêsses cargos é a 
m~sDlll.: a de braslleir;>. de conformi
dade com o art. 129, 1 e n . 

Parece-me. conseguintemente. que, 
ou devemos omitir o adjetivo "nato", 
refendo no art. 80. ou devemos di
zer "brastleiro nato" em todos os ar
tigos. s~ré. ilógico d~clarar "brasi
leiro" em um. e I• brasileiro Il3.to", 
em outro. Ou clzemos, em todos, 
'brasileiro nato. ou. entào. apenas, 
"brasileiro". 

Julgo poderi.amos prescindir do ad
.t~tivo .. nato'', por lsso que a qua~ 
Udade de .. brasileiro", aqul exigida. 
tem-na também as pessoas que nlo 
nasceram no Brasll. mas de pais bra
stleL~s no estrangeiro. estando os 
me~mos a serviço do pais. 

Assi.n. Sr. . .~c;idente. pro-oonho a 
supressão da p~lavra 1

' nato" ; basta 
ficar a· oala.vra "brasileiro". com a 
mensão do art. 129, ns . I e n. 

No art. 151.§ 32. se estabelece que 
não haverá prisão por dividas, multas 
ou custas. etc. 
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O Sr. Aloi.oio de Carvalho - O dls
pos~tivo diz que nàú ha.verâ pris~o 
civil. 

O SR. DANIEL FAP..ACO - E' o 
que eu lu. dizer. 

Ora, foi olJjc~o de emenda aprovn
da pelo pler.nr!o a inclusão da l)ala
va "civil''. Porta:no, ·não haverá pri 
são civil. 

O Sr. Alo!tio de Carvalho - Essa. 
1ncht!iõ.o já. esta feil:l no avul:;o. 

O SR. DANIEL FARACO - Não. 
• Tanto 1 .. Dlário da. Assembléia." corno 

o !olhêto publ!cado ... 
O Sr . Aloisio da Carvalno · - Tive 

ccasHio, hoje, de ver um avulso com 
a inclusão do têrmo "civil.., 

O SR. DANIEL FAH.ACO- Tenho 
em mãos o folhê~o cllstrlbuido e dei
me ao cuidado de verificar no .. Diárto 
da AssembU:la" u emissão da palavra 
"civil." 

O Sr ..• 1lofsio de Carvalho - Ain
da. hoje , a re~peito cto equivoco que se 
estabeleceu sóbre a conversibllidnde 
da PE:na de multa em prisão,tive opor
tunidade de ver num opúsculo que o 
dispositivo está assim redigido: ••nào 
haverá prisão clvH por dividas, mul
tas ou cu~tas. etc . · 

O SR. DANIEL FARACO - Então, 
tanto melhor. Estou raciocinando com 
base no folheto que tenho . 

O Sr . A.loisto de Ca.rvalh.o - O 
vencido no plenário foi ~ste: discutiu
se em !acc do sistema atual de permi
tir a. conversão da oena d~ multa em 
prisão. Não poderia a Constituição 
proibir a pri~ão com rr.ul~n. sem classi
!!car que se tratava de prisão ci,lil. 

O SR . DANIEL F AR.~ CO - Trata
se de emenda do nobre D<:putado Pe
dro Vergara, que mcre<A:!u -aprovação 
do plenário. 

O art. 137, V, dispõe sóbre a prol
bi<'áO do tra!Jnlho a menores de 14 
anos; E:m indú.stria.s msalubi-es. a mu
lheres e a menores de 18 anos; e •\e 
trabalho noturno a me!lores de 18 
anos. respeitadas, em qualquer caso, &.3 
ccndJções estabeleci~as em lei . 

Ora, na emenda aQui aprovada fi
gurava no !!nal d~ste o.r ~igo a lo
cução : " e as '!xceções pelo juiz com
petente''. 

Há evidente omissão no texto, que 
me parece não poderá. c.le maneira al
guma ser interpretado no sentido de 
melhorar a rednçãc. porque o pensa
mento cont•do ne!'tas palavras não 
está. 1mnlfc1to no t~Xtü, tel como !oi 
publicado. 

Assim tambP.m. Sr. Pn :stdcllte. vejo 
qur: no ~n. 164 !;e dl:l : 

"E' obr!~;1tória em t::>do o ter
ritório nacional n :\~.si:>tência á 
m=ttc:rnid<!dc c à infúr.ci::". 

Omitiu-~: e n mcw;ão .. a. p:-otecáo 
dt:vlcla à adolescência" . r"'oi n.prúvado 
texto tornando obrigatória essa ~sis
tênci:l C. adolescência e creio, por
tanto, que deve ser re:;tabclecido o 
t~:r.to vencido. 

O Sr . . Ru.i Santos - Acho que Vos
sa Excelência neste ponto r.ão tem 
razão. A assistência normal nessa li
gação à maternidacie é a tn!â.nc1a. A 
adolescência há assist.ên<:la normal, 
ccmo hi obrigação de a~istência ao 
adulto. rna.o; dentro de QUadros dife
rentes. A assistência ligada à. ltlatcr
nidade é a assistência à 1n!Anc1a. 

O SR. . DANIEl .. FARACO - Estou 
arsument&.ndo. nobre cole~a. E'm face 
do texto vencido. O texto vencido tor
nava Gbrl~atória a asststéncla tam
bóm à. adolescência. Não csta .. .'nos ago
ra dtscutindo a substância . 

O Sr. .Rui Santos - A liAs. o. pro
teção à. adolescência está em outro 
dispositivo. referente à cducaçio. 

O SR. DANIEL FARACO - O fato 
é que o texto vencido !oi êste e a mim 
parece qo.te uma ve1. mencionada a 
obrigatoriedade de assistência à in
fância. dt>vin.-se também fazê-lo em 
relação à assisténcla à adolescência . 
Esta foi a decisfi.o da Assemblé1ill . 

No P.rt. J.8'7 se diz : 

"Súo l-1talíc1os os mngistrad~. 
os títulares de oficio da justiça e 
cs professOres catedrátlccs . •• 

Hé. um parágrafo ún!co. q\..:.e reza: 
•·o provimento das câtedrns de 

ensino secundário e no superior 
!ar-se-á. mediante -:;oncurso de ti
tulas e de provas." 

Parágrafo desnece~io, porque o 
preceito já. consta do art. 168. nú
mero VI. 

O artigo 187 diz respel to acs !un
clon.á.rlos públicos, enquanto o li.iR fi
gura no Capitulo .. Da Ed ucaç:lo e da. 
Cultura" . E'. portanto, per!e!te.men
te dispensável a mençlio ... 

O Sr . Rw Santos - Apl'esentel des
taque para ser supres~o . O Relator 
Mário Ma.srgâo deu parectr 1ovorá
vel e a supessão foi votada. J!l re
clamei a S. Ex.a e tive ll resposta de 
que só po.r engg.no consta do dispo
sitivo. 
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O Sr. Aloisio de Carvalho - C0n.!ir
maru!o dcclnração a.nt~rior, passo ás 
maos do nr.brc orador um exemplar do 
projeto c!t redação final da Con3··1!.ui
ção, qui'! contfm a exp!'essã.o ·•prisúo 
civl.l". Zssc opúsculo é de publicação 
posterior :lo que S . Ex.~ está compul
sando. 

O SR. DANIEL FARACO - Agra
deço a gentlle:za do nobre colega e so
licito ao Sr. Presk!ente o obséquio de 
mandar distribuir o impresso do pro
jet{) revisto. 

O Sr. Aloisio de Can,alho - Essa 
situação. aliás, cria certa apreensão, 
porque há dois opúsculos. um publica
do depois elo outro, cujos textos n:lo 
se harmonizam. 

O SR. DANIEL FARACO - Q~e!'
me J.)!lrec~r que o texto o!icial deve: 
ser o que está publicado no Diátio c!a 
As:embléic.". 

O Sr. Rui Santos - Qual o anigo 
que trata dos !uncioná.rics públicos? 

O SR. DANIEL F.IL"q.ACO - E' o 
artigo 137 . 

O Sr. R.u.i Santos - Jó. foi suori-
mi'Cio o p::.rigrat'o. · 

O SR. DANIEL FARACO ·- Ape
~ar dlsso. entendo que devemos mau
ter a emendà, porque deve ser feita 
ao texto puhlkado no Diário da As-
sembléia''. · 

No arti:!O :!07, Q'le dispõe sóbre a 
· decretc.çã.o do c;;;tado de f.ftio, houve 
omlss:lo àa pala-.ra "a!ndn". anGes de 
"quan<lv" - tanto no folheto que te
nho em mfto:, como no que m~ foi 
o~erecido p~lo nobre Seru.~odor Aloisio 
de Carvalho: 

" . . . C!'imes cont;:a a scgcranç:t 
da Na-:-ft.o ou das suas instit.uições 
política.s e socia.!s devam fica~· su
jeitos à jurisdição e à legislac;-ão 
militares quando cometidos por 
civis, ... " 

Um2 V!!Z que se omite a pala Vl;a 
"ain<ia", parece que êsses ::nmes. 
quaudo cometidos por mUita1·es, não 
ficarão suje~tos ás disposições do ar
tigo. Ccmo, evidentemente, nã0 !oi 
essa a intenção do legislador consti
tuinte, a p~lavra "ainda" deve figu. 
rar no texto. 

. Reza c :'.!·t. 210: 
" 0 estado de sitio; no caso do 

n.0 I do art. 206, não pcxlcrá ser 
àecret.&do por m:lis de trint& dias 
nem poderá. ser prorrogado, de ca
da n~z. por ~r azo superior n esse. 

No caso do número II. poderá ser 
decretado por todo o tempo em que 
perdur::.r a gu~rra. externa ou a 
comoção inte5tina grave com ca
riter de guerra civil.·· 

Portanto, aqui se preceitua para os 
do!s casos - para o de guerra externa 
c o de comoção mtestina grave 
c se faz menção ao ca_so do número 
rr. 

Ora. o núm~ro II do art. 208, diz 
re:;pe1to apenas à. guerra externa, 
quandc o preceito atinge não só o 
caso de guerra extcrn~. mas, também, 
o de sítio, decreta .'o no caso dt co
moção intestina grave, com caráter de 
guerra civil. 

Deve :;cr pois corrigida a reàação, 
c:iiz~ndo-se: 

'"No . m~smo C!tso e no do núme
ro II . '' 

Isto é, em ambos os c~3. no do 
n.0 I e no do n.0 n. 

Ao d.rt. 155, que dispõe ~;cr privativa. 
de navios nacionais a navegaçàl) de 
cabotagem para o transporte d~ mer
ca-:iorias, se deve acrescentar: · 

.. salvo cMo de ne~essldade pú
blica·• 

de acô'.·do com a emen-da aqui apro
vada . . 

Outrossim, nt. redação final do ar
ti&:> 205, que determiná sõbre o CllllSe
lho Nacional de Economia. verltlco a 
omi.s ... ~ão do preceito da aprovação, pelo 
SenaJo Federal, da escolha d~s mem
bros do Conselho. Por outro !a do. 
inc!ut.u, rio ~ 1.0 , a locução "ser;·1ráo 
por quatro anos t. poderão s~r recon
duzidos", que foi retll'a<ia quando da 
votação; e incluiu, também, no ~ 2.0

, 

o conteúdo du art. 2.0 da emenda. 
que !oi também retirada. 

Proponho, assim, redação ~Je con
siste, apen:..s, no restabelec!mentú do 
texto do vencido, com a adoçá~. no 
caso, de um sinõnhno, dizendo-se, em 
vf:z de •· rcc.-mhecida. comoetêncla.". 
"notória competência"'. · , 

Tenho r.or justificadas m~nhas 
emendas, Sr. Presidente. ~em ter tldo 
necessidade de 1,u,ar cs cento e dez mi· 
nutos corn que estava a a.me:1çar a 
Casn. 

O Sr. Alo!.;io de Carvalho - Em 
referência é. observação :!e:ita por V. 
Ex.a nó principio do discur~o. de que 
a fórmula do preâmbulo da Corutitui
c;,:il.o ·"Sob a proteção de Deus", deveria 
ser substltuida p~la outra "Invoca~o 
a proteção de Deus", permito-me di-
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zer-lhc que não nH~ parece mero caso 
de redação. m:ts, substancial. 1!: se o 
afirmo a V . Ex.n é pcrque votl·i aqui 
pela fórmula .. Sob a proteçã(J de 
Deu$", mas não vc:.ta.ria pela segunda 
- "Invc.::anào a p!'lJteç?.o de Deuc;". 

O SR. DANIEL FAR.ACO - Foi 
oportt~no o apat·te de V. Ex.11, r..:>rque 
me v3.i p:.!rmit ir prestar um e.sclare
cirncnt<) . 
Qu~ndo se di:::<:utlu o Preâmbulo, os 

destaqu!:s para modificação de reda
ção ncio for'<'l!n de!' cridos pelú Sr. Pre
sidente. porque os considerou err..f'ndas 
de red<J.r;ã.o . Cr.:io, portanto, qUt' o as
sunto se cteslcca pa.ra o âmbito da 
Presidência. S. E:ca. o Sr. Pre.5icJente, 
resolveu indeferir os destaques :·õbre 
aquela parte por entender que <>c tra
tava de ern.cntla oe reà~çã.o, e não se 
compre-eihieria :::e adotesse cr:tério 
quando da votação da substàn::a co 
tei~to constituc~onal, e outro quando da 
votação d::l redação final. Reclamo, 
portanto, p~ra o caso, a c:ategon~. de 
crnend~s de rtdação . 

O Sr. Aloisio de Carva2ho ~· "'., .. eja 
V. Ex.a qu~ a fórmula vencedOr9 foi 
"sob a proteção de Deus" e não "ln
vocan1o a \)totcç~I.C de Deu-:.'·, que 
é diferente. Isto implica nu.rna ini
ciativa da .Assembléia, pedindo n pro
teção de Deu!;, ao passo que a fôr· 
mula ''!wb a proteção de Deus" não 
s1gn1fica tal 1nic1at'va. é mu11 u mais 
libe:-!\1, para ser votada numn .. \ssem
bl&la, ond~. reconheddamentc. !~gu
ram crentes c ateus. 

O SR . D.4..NIEL FA...'q,ACO- V. E~.-. 
repettu o sc'u ar;r.ument.a e o. mt m só 
oe cnberia repetir n minha resr.osta: 
a prcsi{iêncin considerou es!la erncnda 
como de rcdnçâo e nesse caratér de· 
ve scrQ.·ot..'lda. Quanto úo arg-l~meiJto 
lembrado de que a Assembléitt votcu 
a expressão "sob ~ proteção de Deu.s" 
e não vot~r~3. a tnrmu)a "1nvC\canào 
a proteção d·~ Deus" ... 

O Sr. .1Zcí~fo de Cart:alho - Não 
d1.sse tal. mas o fo.t.o é que nã.o votou. 

O SR . OANIEL FA:R.ACO ·- ... 
porque !.~ primeira. ó mals liberal do 

que a. outra. volw a repetir o que 
disse nc e,córdio de minhas palavras: 
esta Assembléia representa urr• povo 
que, na sua esma~adora maioria.. tal
vêz 99,9~': .. crê em Deus e. pvrtnnto. 
faria ju~tiç.:l. ao seu mand:o.to .:;e, no 
preâ.Jnbulo dn Ccnstltuição. 1n',t('Casse 
expressamente n proteç&o óês.c;~~ De1ls 
em QU~ todos crêe:m. 

O Sr. ,:1 ioisio de Carvalho - Mas, 
exatamente porque esta Assemblé13. 

é demc~racta Jclg.t, a n1alor!a náJ 
deve impor à(!ueles que não crP.em 
em DeGs ésse principio da iuvocuçiio 
de U!n Deus oue não é o de Slb$ ~rE'n
ca. 'I':n.ta-sc . de fórmula democráti
ca, liberal. porque Deus protege !n
clus~ve aquêles Gl1e não crêm nêl(!. 

O SR. DANIEL FARACO - In
verto o argum~nto diZendo que m:1it.o 
menos se comprf:E!l:''ierla que urna r.11~ 
noria reduzldis~ima resolvesse tlra
ntzar a maioria c impec!f-la de ex~ 
p:-es:m1·, no texto constitucionS\1. ~Qué
les sentimentos que rnnis car0s lhes 
:;ão à alma . 

O Sr. Aloísio Ca.rtlallLa - Nt-.s de
mocracias ni::> h;i m!nor!i reduzld.i 
úU reduzldissinu. senão para e!eJto da 
representação proparc!onnl. A m! lVI
ria. ainda que reduzida, é pa!·ce~. do 
pensamento e da opinião na~ ucmo
cracias, principalmente no l!:st~do le!
~o. como é o Brns\1, pol" traõiçf\0 e que 
espero ccntinuará. 

O SR. DANIEL PARA CO - A 
mlnoria não pode impcdlr que a mHio
rta da Nação, fazendo justiça non seus 
sentimentos reliü1osos, mencione ex-
~re~sat'!\~nte nQ preâmbulo da Lf.!\ 
Magna. a invocação da protecf..o de 
Deus. Seria. a pior de tõJas ns 
tiranias, a tir~nla das rr.lnortf\.s. -
(Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRES!DENTE - Srs. Re
t>resentantes, para a. sessão das 20 
heras de hoje continuará a rne.)m.R 'Jr
dem do dia: apresentação de cm~mclas 
ao p1·ojeto constitucional vot./\do. 

Está finda a cessão. 
O SR. PRESIDENTE - São Pn

vta.das à. M~sa. as segu1n tes: 
DECL.I\RI\ÇÃO J)~ VOTO 

Decla.ramos ter votado corttn o ar
ti&Q. 41 das D~s?osi~õel'. '!'ransit6'r\as, 
segundo o qual é insuscetível dP- apre
ciação jl.!dlcial a incorpora.~ão ao pa
trimônio da ttntão dcs bens dados 
em penhor pelos ben·e!iclados do fi
nanciamento das ~afras algodoeiras. 
desde a de 1942 até as de 1P15 c 1946. 
Em nossos tribunais sempre ~ncontrn
ram guarida as vitimas dd arbítrio e 
os direitos sacr1fi.cados reparação. A 
restauração da democracia no Brasil 

.. ill)ciar-se-ia sob maus aspfcJos se nã;> 
reatasse a tradiç&o, só !nterrompid ·:~.. 
nos períodos de ditadura, segunão a 
qual o poder judlciár1o é a pedra an
gular do regime. A competência es
pecializada dos juizes nos parece rnuls 
h.abuttad.a a decidir, após ampla dis-
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cussãu, pleHos t.:crno ê~s~. cujo cou.hl'
ciment:> ;.e !he qner retirar, do que 
uma assembléia po!!tica, por mai.:. u !
ta que seja., cujos membros, os votos 
populares não foram buscar a.penrt:; 
no !õro ou cr'.re os culto!·es .:ias 
Ietra.s jurídicas. Al~m dizso, a. apllc:J
ção dêsse téxto impl!caria na viola
ção do ~ 4.0 , art.. 141, da Carta Fun
d::unental, já. vot::tdo , c segundo o quu.l 
.. a lei não poderá excluir da aprecla
ção do Poder Judiciário qualquer le
são de direito lndividual''. -- Batista 
Pereira. - José Armando. 

D~CLARAÇÁO DE VOTO 

Declaro votar contra a emenda nú· 
mero 3.663, que objetiva a denom:
nação de língua bras1leira à opulen
ta li:1gua portugt(êse., por achn.r qu~ 
é man1!e-sta.ção inconsis~nte da cul
tura indigena. Agora, pela. maioria 
d3. a.ssembtéfa coru:tltulnte, será no
mea-da c~missão que opinará qu~ sej"" 
ou n§.0 apagado o nome dP. Ungua 
portu.guêsa. do mgravllhoso idioma de 
Camões, e substitutdo pela linguo. bra
sile!:-a, que não existe nem nunca exis
tiu . 

Os tu.."lda:nento_$ da emenda preci
sam, para a minha consciéncia de bra
sUeiro, de rét.l!lcaç.áo. Assim, a opi
nião de Ruí Barbosa não pode ser 
Julgada., pelo exc;eto extrstdo da 
g1gall~sca Réplica ou de Unt-..a.s Sf"
paradas de sua \nderrocávcl argume:J.
taçào. O qüc se encontra ness~ mo
numento, que imortaliZa o idioma êe 
camõe.s, é o chicote contundente 11a 
mais ~oberba e empolgante realidade. 
Pena foi que os .fundamentos da emen
da não trouxessem o parecer de Rui, 
que é o seguinte: .. 0 dialeto brasilei
ro é o surráo amplo, onde cabem à 
larga, desde que o inventaram para 
so~sêgo dos que não sabem a sua ltn
gue, tôdas as escórias da. preg'Jiça, 
da Lsnorãncia e do máu gosto, ró
tulo amer1cano daquilo que o gr&.nde 
escritor brasiletro tratara por um 
nome angolés''. E maiS a.dtante: 
~ Aqueltl to:-mosa maneira de escrever, 
que deleitava os nossos maiores, pas
sou a ser. para a orelha de seus tris
tes descendentes. o tipo da 1nelegânc1a 
e obscuridade." "Ao sentir de tal 
gente q11anto ~la!s ofender a lingu~
gem os mod~los clássicos, tanto ma.ls 
melodias reune; q\lanto mais distar 
do bom português. n~ais luminos·ldad~ 
encerra. •• E ainda: ·•Depois llUe :;e 
in ventou, apa.drtn.hado com o nome 
insigne de Alen<.~ar e outros menores, 
o ''dialeto bras1le1ro". t6das as ma-

zelas e {;c:nuptc!as do ldiullla que no:;
sos pais ncs herdaram. cabem n~ 
indulg·êndn. plenária d::;;sa. forma de 
:-ela.xaçào e do de~prêso da gramáticu. 
e do ma ~l gôsto. ' ' 1 R.t;.>lil!a J 

1!:sse o pcn~ame11to tt:.llr.d dt Rui 
Barbosa, que a verd:ld4: hi .-. tór!ca man
da deixar de pé. 

Laudelino .Freíre. o autor do grande 
Dicionário da L1ngua Purtuguêsa. o 
mais iml)eredvel doc:nmcnto cta imor
talidade da língua portuguêsa, o ciá.s
~tco perfeito, o t!ScritrJr que fundamen
ta tódas as 1·egra.s do boa1 escrever, nos 
clá.ssicos pcttuguêses e dêstes extrai 
os cán(>m•s da H~guagem polida e 
clara. O h.omf!m aue coloca ratos de 
luz na obscuridc.d€: tortuosa de tan
tas regras osci Ian tes c! a sin tn...xe. 

Os grandes livros QUe publlcara so
mente se referem C. !ingua por~uguêsa, 
somente se estribam em Camões, em 
Vieira.. em BernarC1es. em CamUo, em 
Alexandre Herculano e tm Rui, Ma
chado de Assis. etc. 

O escritor sábio c pro!u:1do que dei
xou verãa:t.~:os primo1·e~ de sabedo·· 
ria, para o exato e~cll\rec!mento cios 
problemas p!'incipais da língua por
tuguês:t, LaudcHno Fl'•:!ire ·•eternlzc..u ... 
po:r muitos s~ulos. a expr'!~:>~o dos 
sentimentos c pc:ns<tmentos dos brasi
leiros e portuguêses. em regras e es
tudos lnt,lidare~ e tot das granc:tes Uu
minados aue a cultJvaram, desbasta
ram e reverdeceram. Faca-se-lhe a 
mer,ma. jw:tico. hlstór1cl\ . 

E Eilac? O pensadvr a!irmou: "A 
morte de uma Ufl<;ão começa r.empre 
pelo a.podrtclmento de sua llnlr!lü.." 
E ainda: "A p~trta 11ào é raça. nâo 
é o meio. ndo é o conjunto dos s.pa· 
relhos econômicos e paUcico~: é f.J 
tci!omn. crl:l.do ou herdaêo pelo povo.·· 

Esta.s scntcr.cas sio il.!j 1nspfladoras 
do ma.llistrnl soneto o. ··Lingua Portu
guésa'' a. Q\.le chamou de "última nõr 
do Lá.c!o" c que "Can1õcs chorou no 
e:dlio amargo e sua jóia 11teró.rla. ba..&· 
tarla para lhe admi!"ar o amor do 
Idioma portut~ués e em cujas p'ginos 
11:io encontro sení'.o tr.cent1vo à lapl
c!açllo da escrita portuguêsa. e à.s re
gras gro.muticais. Como podetill o 
s·rande poet'l ter 1dé1a.s ingênuas de 
moctif1car a expr~ssão do. língua por
tuguêsa por língua brasUeirn '! 

E Gra.ça. Aranh~? o nor.ável autor 
do canaan ccnstru1u o maicr ideal de 
todos os temnon, oue seria. a união po
Utica de · Portu~al e do Brasil. "cqn
s~U!;1c1n da unidade moral do..s duas 
n:-r.õcs, seria a. g;rande expressão da 
ra.ca tJOrtuguêso.. E diz: .. Para Por
tugg 1 um grande bem:!Scio politJco re-
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sultaria de sua 1111iiio c0m o Brasil c 
uma no\'rL viCJu. l'ecLJntt·t;uria, ma.ts ar
dente, mats pc,ut: r ,~s :.~. c m rds bela .' 

''E como P.fl:m umuudc de dois paü:cs 
viria imedlatamcJ~tc t .:nninur com as 
tarreiras f!srals nu:; pu:-tcs po!·tul:{uê5C.s 
para a expurta~ :'...'J IJrasilr.ira, Lisboa 
se tornaria a grund~ cidade curop~ia, 
base do cotnÊ:l'cio urasildro e logo uma 
transformação se realizaria. n&. poé
tica. metrópole port uguêsa, chamado. 
a um deslumbramento fu~uro interna
cional e, para todo o Portugal. seria 
a mágta da prosperidade." 

Graça Aranha autcvia a pos:.lbHi
dade através da unidade llngufstica 
<.tas duas n&.clonahd'l.dcs, o futuro de 
aproximação espontânea e duradoura. 
Por ai se vê que a continuidade na
t-ural da me::ma. lin~ua é o ideal, por
qu~ a o.lmn dos l~iumas é a sfnt.ax<: , 
Que é, no d izer dt Bilac, a estruturo. 
essencial do ldioma. perpétua e imu
tável..' E após R. unidade teórir.a, sln
tátlca e ortográfica. buscar a univer
salização, como a. lingu::& espa.nhola e 
fra.ncêsa.. 

A .nossa, a portuguê~a. Já !oi cogno
minada de " túmulo do pensam-ento 
humano. " Em vez de expandi-la e 
dar-lhe o impulso criador que a vivl
flca.rá, procura-se-lhe rrstringlr o des
tino, encarcerá-lo.. com as mistitlcacõe!! 
ele lfpguo. brasileira. 

A nomeação de técnicos e jornnlls
tas que deverão estudar a de~lgcacão 
de lingu2. tra.::Ule!ra ;n escâ prejudi
cada., Pt:!las disposiçõ:!s permanentes 
da Constftuiçâo. ns qun.ls e11cer:·aram 
de!initi'vamcnte a apaixonada questão 

O art. 132 da Constituição de 1946, 
determino.: Nâo podem all..star-se elei
tores: II ·- os que não sabem expri
mir-se nn 11:1~ua nnclonal. E o arti
go 168, nnmern I . diz: O ensino prl
mârlo é obrigatório e só será dado na. 
língua nactonal. 

O que se infere é que a disposição 
lingua nacional está consagrada nos 
textos cor.~t.ltuclonais e é matéria de 
direito público, soberan!lment.e consa
grada. sem alter a.çi'lo a não ser Que o 
texto conE"tltuclonal seja revisto e, 
a!tnal, e provado. 

Sala das Sessões, 11 dE- setembro de 
1948. - Flávio Guimariics . 

DECLARAÇXO DE VOTv 

Votei pel9. supressão de artigo 41 das 
Disposições Transitórias pelo motives 
que passo à enumerar: 

1. O) porque, prescrev~ndo o § 4. o do 
&Tti8'0 141 da Const!tul.çâo, em sua. 
parte pe-mumente, que nenhwn:1 l~são 

de di reitCJ indivlduul po~t>rá ser exclui
da da ~prec i a.çãü d•J P r...ctc r Judlci.ino. 
1m!)orta a m.anuteu<;ào tio :Hsposittvo 
fo:::aliz.a.<.lrJ num:\ d c-rroga ~:ão pela p:6-
pria Assembléia <lú ~~lutar prtnclp:o 
consubsb .n!::!aào ttaquéb pa:-á~rat'!..: ; 

2. lJJ porqtre a :xclu::ão Jo as:::unto 
de qu.e cogita o rf.ferido ·:t!·t:go 41 da 
apreclação judicial constitue uma ex
cepçã.o que, sóbr~ ~f.r alltidem.ocrática. 
traduz falta de con!ia.n~a no Poder Ju
diciário, que, <less 'arte,· !l<::s.. como que 
pôs to sob suspeita; 

3. 0 > porque não podendo . Judidfl
rio deci<iir contra a lei. duas n ip6te!:e5 
apenes pe<.l~riam ocu...,.er, se suprerr.<> 
o artigo em ques1.ú o : 

a> te·rem sido as opera,çõcs de fi
nanciam!:nto do alg(<iáo lc que trata 
e·fetuadas com inteira observância á~$ 
formalidades lt>gR.is c improce-dentes s: 
riam fatalmente julgadas tôda.s as de
manda-s proposU\s contra a Uruão cvm 
a tinalidad~ de relVindlca; u.s bens 1n
co:porados ao seu patrimônio por fõ:
ç.a de tais o;>era.ç.ôcs, ou 

b> êsses financiamtntos se t!z3nm 
Jrre'6Ularmente e. nêste ca!io, impõe-se 
se enseje oportunidade à abertura de 
debates judiciais em t(,rno dos mes · 
mos, a fim :ie que sejam cc:rig1das es 
1njust1-;as cu ilegalidades ;tv. ventw·a 
pr.aticadas e puni-dos os responsiveis 
pelos desmandos ve,.1!icados . 

Do e"--posto resulta, de mane~ra ir
recusá.vel, que on tudo ~~ tt:z le.gJ:rt e 
honestamente e o di.'3posit1v<> se tor
na inútil. ou houve !le.galJdades e abu-

. sos e então & sua pe-nnan~ncl.s. não 
se justifica, pois virá a.t:.Obertar tais 
1legall<iad~s !: abusos. 

Sala das Se~sões, em 12 de setembro 
de 1~6. - Dano Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE - · Senhore!:l 
RepresentJ.ntes, comunico que deixei 
de conceder dcfer1mei'to a()s seguin
tes requerimentos de destaque, na 
forma dos d!:S!)achos exarados: 

RP01.tei ro destaque da palavra "pre
feitos". da emenda n . o 3 . 625, do Se
nhor L!cu:-go Leite e outros, para o 
!1m de ser 1ncluida n ':l i:em III do 
art . 11 § E das O!SJY.l~lções Tran
s!tó•ias . 

S 3la das Sessõc~. 7-9-1946. - Li
cur(Jo Leite - !nàete7'ido, por ser 
matéria de lei estadual. 

Rcttueremos destaque, na forma re
gimental. !Xlra a Ein~nda n .0 3 . 625 de 
au·or1n do Sr. Llcurgo Leite e outros, 
referente ao CapCtulo Disposições 
Transitór ias e public::.da à pá.g1na 27 
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do impresso alusivo a Emendas Adi
:i.vas e ~egulntes. 

Sala das Sessões, Em 7 de set:n· 
bm de 19 ·~ . - Gab,·icl Passos. 

N. 0 3.625 

Acrescente-se nas "Disposições 
Transitórias'' o seguinte artigo: 

São in elegi v eis, no primeiro qua
tr!enio que ~e se-guir à promulgação 
deste Constituição, pHa os cargos de 
Governador de Estado ou du Prefei
to Municipal os que tiverem, respec
tivamente, ccupado tais cargos, inte
rinamente ou efetivamente, em qual
<JUt. época a partir de dois de ju
nho de, 1945, até 6 meses após a pro
mulgação desta Com:tituição . 

Requeremos destaque, na forma re
gimental, para a Emenda n.0 3.658, 
de autoria do Sr. Galeno Paranhos, 
referente às D1~posições Transitórias, 
publlcada à páeina 37 do impresso 
.alusivo às Emend~s Aditivas. 

Sala das Sessões, em 5 de setem
bro de 1946. - Dario Cardoso. -
Indeferido, a let ordinária regulará .J. 
matéria. 

N.0 3.653 

DiS:i10sições Transitórias: 

Onde convier: 
Sé.o considerados vâHdos em todo <~ 

pais os diplomas ex!)edidos pelos ms
titutos pe enstno superior; livres- ou · 
mantidos pelos Estados, que tenham 
sido pc.ste!"icrmcn~~ equipuados aos 
congêneres federais ou rcconllecidos 
pelo C-ovêrno da U:tião. 

EMENDA GARANTIDORA DO 
n:RÇO AS MINORIAS NO 

SENADO 
N . 0 3. 718 

Substitua-se per: 
Art. 29. O Senado Federal com~ 

põe-se de representantes dos Esta
dos. 

§ 1. o - sub~titua -se por: 
Cada Estado elegerá três senado~ 

res e um supl!m.te. 
~ 3. 0 - substitua-por : 
A representação de ca.da E~.tado 

renovar-se-á. parcblmente de quatro 
em quatro anos, 1·ealizando-se as elei
ções símultâneamente co;n as de 
De'[J".J.ttUi.o3 Federais, Presidente e Vi
ce-Presidente da. Rcpúblit:a. 

I - As eleições se farão altern~ti
vamente por quatriênlos : 

a) pua dois senadores : 
bJ pa!'a um senador e um suplen

te. 
II Ocorrendo vaga, sem que 

hnja suplente, far-se-á eleição para 
sen&.dor ou Senadores e supl-ente . 

I!I - Os eleitores votarão em um 
único nome, e 

a> consideram-se eleitos, no caso 
da alfne1 a do inciso I, os dois can
cUdatos mais vetados. 

b> c:ns1deram-se eleitos, nos da 
alíne!.l. b do inciso I ou do Jnetso II. 
para Sena dores, os candidatos mais 
vot~dos e para suplente o que lhes 
seguir em votos. 

§ 4. o - sL,prima~se. 

Justificativa 

O Se:isdo não deve ser o represen
tante da maioria politica de um Es
tado, mas das fôrças predomi~r,te.s 
nêle. Assim haverá. -Rempre possibi
lidade de representação minoritária 
com reais vantagens pat'~ o fortale
cimento elo sistema democráti<:o. -
Jurandir Pires. - Paulo Nogueira. 

Requt::·.emcs 1 ':-S!,C\que para a emen
da n. 0 3. 610 da5 •· Disposiç~es Tran
sitórhs" . 

Ac•csc en t:ior, ont:f.f. co:1 v1c:t!'. o se
guinte artigo : 

.. Uma lei es!)cc1al s~rá pr.:.>mulga
d9., imedi!l.'tnm:;ntt: após ~:~. tnstsbçá.) 
do Congresw Nacional . concedf'!l'JO 
aos ex-<.'.ombi! ten r,e-s brasileiros a a. 
última r;uerra . os que sc~:·v1ram n:t 
FEB, n~ FAB e nfts ma.r1nhas de gut:t
rs. e m-er~an~> os seguint-es oenef1-
cios, entre outros : 

I - Emprêgo co:ldign') e promoção 
dos qu~ já !or-am funcionários publi
cas; ór~H.o~ e mews d~ readc.p-.açào ac 
mutilados t· cn! r>r:nos; casf\s de ·alu
guel ba:-nto; BTat'Jida.de de em:ino, in
clusive sup.~rio:r; ta.dlida.dc de ingtre~
!-:0, nos cursos de ot'iciais. aos que de
monstram qualidades de comando; a 
aollcsção dos b::n!i con!!r.cados a.o.g 
suditos do Eir.o. na Cons trução da 
Casa do F~x-comt>~te·nt.c e das Sedes 
da Associação dos Ex-Combat~ntes nos 
Estados . 

II - A~sis!én~ta concrc~a e efetiva 
às famm~s do5 'SOldados, l\'ia.dcres e 
marinh·&iros, rta Marinha de Guerra 
cu M-e·:canr.e . mMto ou i=~ca.pa<:i·tados 
em conseqüência. da t\lt!ma guerra. co
mo sejam: casa (' pensão, à altura de 
existências dig!lns. devendo, aprovei
tar. com êf.se o!)jetivo, as somas M
re-cad-adas para o monumento do Ex
Combat-ente" . 
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1. 0 s!g-:-tn.tá.rlo: a<.• pu te. do Cair-és d e 
Brito . 

Salti. das S~ssõ-.> s . 7 d~ setembro de 
1946 . - Cari.os Preste::. - Indeferi
do, é muit.o justa c lm:.vávcl a idé1a , 
ma.s nd-o impede (!Ue seja reproduzida 
em projeto de lei , cc-mo a própria 
emenda sugere. 

Os r epres.tmtantes abaixo assinados 
ape-lam pura o ~levado t'S'Phito de V. 
Ex.a. no sentido de reconsiderar o 
d'spa<:ho d.enegatOrio do de:;taque da. 
e-menda n . 0 3 . 684, a !im de que sóbre 
ela haja deliberação do plenário. 

Reconhecem, JS requerentes. a so
berania do despacho de V. Ex. r., por 
!Orça r-eglme-n t al, embora lhes pare
ça, com a devida vénia, que os supe
riores !nteréss·es ~o sistema !ed&.ati
vo brasileiro aconselham a mani!es
tação do plenárlo em assunto de ta..""l
ta magnitude. 

E ' prec!so CO!'l\~ r . exmo. Sr. Pre
sidente, que o ~ronunciamEnto desta 
Assem'blé1a, vetando o ~ist e-ma de 
execução do hudo de 1941 na c-ontro
vérsia. llndeira entre Minas Gerals e 
~pirita s~nt.o, muito df.gn;! icarâ o 
interêss-e da. Constituinte d~; 1946 p-e
los g-rande~ probl-e·mus nacio:1ais. 

Confiantes no alto c~pirito liberal 
à e V. Ex.", tant.'! ~ vêzes comprovado 
na d!re.ç~<:l dcs :'Jo::;so::. trabalhos, os 
r~·querentes oguardnm ~er-enamente a 
àeciEão dê V. Ex.~>. 

S:1!l d !!. s &-~.::õ~"' . 11 de setembro 
f.!.s HH.IJ . ·- Euri1·~ Sult:s . - Arf.ttr 
Fischer. - Melo Braga·. - Café Filh.o. 
- Carlo!; Prestes . - Jorr1e Amctdo. 
- Carws .'l1w-1ght>lla. ·- Catre! de 
Brito. - José Cri~:·cim . - .-t tí'to Vivá
qua. - A sà.r..lbal .é::oan~s. - Vie!ra à l! 
Resende. - Aluaro Castelo. - Ari 
Viana. - Ccr.rbs I,ü~de~n brrç. - LL!.t.s 
Gli.cério. - I-I~nr.-que de Novais. 
Osvaldo P acheco. -- Agostinho d e 
Oliveira. -- Mau.r!cio U r abols. - Al
cid.e:; Sabm~ça . - Ab!lio Ferr&.ande.'l . 
- itlcêdo Cm<tinll.O. - Gregório Be
zerra. - Joaquim Bat ista Neto . -
Clc:.urf.ino Silva. -- Campos V erga i. 
- D~m:ngvs l'c!a r.co. -- João Cleo
phas. ·- · .Turaci Mrr.!Jallzcies. - · Cle
mente Mm'iuni. - M crurilho Noguet~a. 
- Al'i.:e:-ico F ,-.:.qc!. - ·· DarLicl .Ribas. 
- M~nho:~ da Rocha. . - Alencar 
Araripe. - Fernandes Tclr.s. - Ed
gard Arruda. ·- Hermes Lim.a. 
Flôres ela Cu11ha. - Danta:J JúntOC". 

Mamu~l Nooais. - Ad.roa.ldo A.l
buq1i.erque. - Stmeriano Nmtes. 
Nestor D1tarte. - .Tos~ A1J .nusto. 
Gilberto Freire. - M árlo Gomu. -
Rui Pf'tlmcira. - T,fm a Cavalcanti. - 
João Clc.o phas . - Costa P6rto. - Aldc 

Sampaio. Luiz nãnoso - Egberl.o 
Rodrig~es. -- Freitas Cavalcanti 
- Plí·r,_J.o Lemos. - Ernani Sátt,:o. -
Eloi. Rocha. - Graccho Cardoso. -
Erc.sto Gaertncr. - Epílogo àe Cam
pos. - Deodoro Fernandes. 

Mantenho o despacho, penso que 
os .. altos 1nterêsses do sistema br~si
leiro", estão de!endidos no art. G.0 , 

no projeto de Ato Adicional. 

R2queremos destaque, na forma re
gimental para a Emenda n.0 3.688, dP. 
autoria do Sr. Euclides Figueiredo e 
Osorio Tuiuti, referente ao Capitulo 
1Jisposiç6es Transitórias e publicadr.&. 
à página 56 do impresso alusivo Emen- . 
d3.s Aditivas e segu1n tcs . 

Sala das Sessóe!:, em 30 de agOsto de 
1946. - Ettclldes Fioueireào. 

A emenda aiz: 

N .0 3 . 688 

Disposições Transitórias Titulo Es
pecial. 

Art. Ficam, com a promulga.çã;:, 
desta Carta, transferidos para. o Qua
dro Suplementar do Ministério d.l 
Fazenda os funcionários qu.e, em 18 
cc abril de 1934, pertenciam ao Qua
dro do Côrpo Instrutivo do Tribunal 
de Co:1tas, de modo a se enquadra
rem C1S vencimentos dos atuais e!eti
•;os na classe r.1a1s elevada. de oficial 
ad.:ninistrativo do Qu~dro Pcrmanen
ta aos mais elevados do Quadro su
plementar, cc:n as correspondências 
em ordem descendente. 

P~.rigra.fo único - - Os bene!iciados 
nfio terão direito às vo.11tasens atra
zadas. 

Sala das Ses~ões , 2t1 rl~ jw1ho de 
1946. -Euclides Figueiredo. - Osório 
T uvuty. - lndc/crído, é matéria de 
lei orci!ná-ria. 

Requeremos deslaque, na. forma re
etmt-ntal, para a vot3.ção da emenda 
n .0 3. 688, de autoria do deputado Eu
clides Figueiredo. 

S~la dn.s Sessões, 13 de agõsto de 
!946. - Flores da Cunha. - Hamil
ton Noauefra. - E'uclidcs Figueiredo . 

Requeiro destaque da emenda nú
m~ro 3. 718 ao art. 29 do Projeto Pri~ 
rnit!vo c correspondente no art. 60 do 
Projeto Revisto e relacionado com o 
~ 2.0 do a.rt. 11 do Ato das Dispo!'t
çõcs Constituc!ona.is Transitórias. 

Sa.la das Sessões, 7 de setembro de 
1946. - Jurand1.r Ptres. 
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N.0 ~ . 178 

Substitua-se por: 
Art. 29 ·- O Senado Federal com

põe-se de represt:n tantcs dos Estados. 
§ 1.0 - substitua-se por: 
Cada Estado elegerá três senadoro:!3 

e um suplente . 
§ 3.0 - substitua-se por : 
A representação de cada Estado re

novar-se-á pa.rc!~lmentc de quatro em 
quatro anos. real!zando-se as eleiçõts 
simultAneamente com ns de Depu
tados Federais, Presidente e Vice-Pre
sidente dk P..epúbltca . 

I - As eleJções se farf~o alterna-
tivamente por quatriêntos: 

a> para doi~ senadores : 
b) para um senador e um suplente. 
li ··- Ocorrendo vaga, sem que haJ.~ 

suplente, !ar-se-á. eleição pa!'a senadvr 
ou Senadores e suplente . 

In -Os eleitores votarão em um 
único nome, e 

a) consideram-se eleitos. no caso d.a 
alinea a) do inciso I, os dois candida
tos mals votados. 

b> constderam-e eleitos, nos da aB
nea b) do inciso I ou do inciso I!, 
para Senadores. os candidatos mais 
votados e para suplente o que lhes 
seguir em votos . 

§ 4.0 -- suprima-se . 

Justificaçdo 

O Senado não deve ser o represen
tante da maioria polltlca de um ~
tado. mas das fôrças predominantes 
nele. Asslm haverá sempre possibHi
dade de representação minoritária com 
reais vantagens para o fortalecimen
to do sistema democrá.t!co. - Juran
dir Ptres . - Paulo Nogueira. - In
deferido, é matéria do téxto ià resol
vtdo. 

Ao art. 11, ~ 9.0 , do Ato Constitu
cional: 

Requeiro destaque da palavra 
"seis" da emenda n.0 3 .689, d~ auto
ria do Sr. Deputado José Alvt!s Li
nh.a.rea, para que subsdtua a palavra 
.. quatro" no § 9.0 do art. 11 do pro
jeto do Ato Constitucio-nal. 

Sala das Scs.sões, 7 de setembro 
de 1 ~. - Brochado da RochA. 

Destaque 
Requeiro destaque do art . 30 e seu 

par6ça.!o d:ss Disposições Translt.ó
rta.s. 

SalB das Sessões. em 10 de sete·m
bro de 1946. - Aloysio de Castro. 

8efi'Í3 Pacheco. N euretroa 
1'4lccio . - Indejerido. 

Requeiro desta.que c!n. emenda 
n.0 3. 4-50, visto que no c n t.c-projeto 
figura co!ll o núm~~ro e vldente rn.en te 
erro.do . 

Sala das Sessões. 22 de agOsto de 
1946. - Campos Vergal. 

C-oloque-S€ onde convie r : 
Art. . . . - Os tunclonár1os públi

cos federais, estaduais e munlcipa.ia 
Interinos e extra.nwnerár1os sujeitos 
emborn a prestação de concurso para. 
o provimento e!(:tivo doo s~us luga
res, que tenham sido exonerados no 
periock> de vigência da Carta de 10 
de novembro de 193'7, tleam reln~
gra.dos e continnam nos seus cargos •· 
feitos no caso as adapW.ções que se 
tornarem necessári.as . Ca.mpos 
Verg.al . - Indeferido, a equtpar~áo 
ele todcs seria um onu.s enorm..t; para 
a Nação . 

Emenda n .0 3 .596 

Disposiçoos Transitórias: 
Ond~ convier : 

Art. . . . - Serão revertidos ~o s-er
Vi~o ativo da Armada os o!tci!lls su
J)2I1ores que, caag1do5, por terem sido 
cks1gnados para comi.ssões exercidas 
por of1claL~ de posto6 1n1~r1ores, so
llcitaram trans.f-erêl!cia. para a re
serva . 

§ . . . - l::stes oficia~ ocuparão o 
seu r-espectivo !ugar na escala "agre
gando' ' . e fazendo jus à promoção, 
ccmo se não se tiv-e~m a.fa:;tado do 
serviço ativo . 

Justificação 

A presente emenda justl!ica-se: os 
o!1ciais que se mostrnram cnntrártcs 
à Ditadura eram perseguidos e hu
milhados a~ o ponto de serem pre
sos. ou solicitarem trans!ert nci.a para 
a reserva . Os D!Icla.i.s at1ng1d06 por 
esta emenda deverão ~r em seus as
sentamentos a nota d~ embarque nos 
navios que excediam a lotação, não 
existindo, conseq uen t-em-ente , função 
para o seu pOsto. - Acurcio Torres . 
- Indeferida. 

Requeremos destaQue, na torm.l re
gimental, para a. Emenda n .0 3.642, de 
autoria do Sr . Rui Almeida. re!l'rEnte 
ao Capitulo Disposições Transltórta:: do 
Projeto revlsto e publleado l pê.g1na 
do impresso alusivo ao art. onde con
vier. 

Sala daa Sessões, em 22-8-1948. -
But Almdda. 
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A er.aencla diz: 

N.0 3 . 642 

Ao Título Espcdal Disposições 
Transitórias. 

Art. F1lcam Jsentos do im.póst.o de 
transmissão inter-vivos os militares e 
os tundonáríos públicos civis !e<.crais. 
estaduais c municipais que auqüiram 
imóvel para sua re.:;idêncla. 

Po.rágra!o único. - Ca.so estej~. one
rado o imóvel , é !sento. t9.mbcm, do 
impôs\.o pred!a~ que incida sôbre o 
mesmo até o seu final resgata . 

Rul Almeida. -- ,11uleferi.do, por 
que a disposição e de isençáo perma
nente e não tra:rtsitória. 

EMENDA N.0 3.684 

Requeremos c.lestaquc da emenc:\ nú
mero 3 .684, para o fim de ser ap!·ova
cia. 

Art. 1.0 • A linha di·,.risória C!ttre os 
Estado5 d~ Espfr!to Santo e Minas 
Gerais !b::aíla nCJ laudo proteri<io em 
15 de Setembro cte 1941, nos têrmos 
de parágrafo 2.0 do art. 184 dú Carta 
Constitucional v!gcr!tc, pelo S~rviço 
Geográ.rico do Exército ~erâ, \lUando 
necessá.:-lo, por esLe demarco.da, a pe
dido de qu~lquer das unldn.<!cs inte
ressadas, e à c~t~. das mesmas. 

P:lrágrafo únlc0 . o Govêrno Fe
deral decretará a.s providt~ncias, que 
torerr. n.ece::;,<:árias , para execuçh.o do 
dlsposlo neste artigo. 

Sula das B~ssões, 6 de setemtlro de 
1946. -- A tílio Vivaq u.a. - Vieira Re
zende . - Asdrubal Soares . - ln
jeri.do. O pmjeto rl"!solt,e o caso com 
o alto critàio d.a ComisJâo. 

Requeremo."!, em r€:lação ao art. . 6.0
, 

rpnrár,l·a.fo L" da;; Disposiçôt..:S Trnnsl
tórias, de~taque da expressac1: ·- se 
o solzcitarem os E~tados ü~.teressaàos, 
a !im de ser suprimida.. 

Sala das Sessõel) , 6 de setembro de 
1946. - Atilio Vivaqua. - Asdrubal 
Soares. - Ind,et~rido - por motivos 
dados ao· destaque anterior. 

Requeremos, com relação ao nrr . 6.0 

da.s Disposicues Transitórias, destaque 
dg psla'.'ra deverão pa.ra ser substituí
da pela palavra poderti.o, ficando o tex
to assim redigido: - Os . Estados po
derão ... 

Sala. das Sessões, 6 de setemoto de 
1946. - Asdrubal Soares. - Luís 
Cláudio. -- Vieira de Rezende. - ln
de/erldo - por motivos dados co del
taque anterior . 

Requeiro destaque para o a.rLigo 30 
das Disposições Transitórias, a fim de 
ser suprimido. 

Trata-se de maté:·1o. rle última lwra, 
que, data vênia, só dcsautoriza<iamen
te foi incluica nas Disposições Tran
sitórias. Ao demais, por mais Slgntti
cativo:-:. que: sejam os favores a se de
ferirem aos funcionários da Càmara, 
não devem estes ter tratamento diver
so, do que se dispensa aos demaiL fun
cionários. 

Salà das Sessões, 7-9-946. - Ga "Driel 
Passos. - Inde}erlC.o como prêmio 
aos bons serviços por êles prcstad.o~ no 
trabalho constitucional, noite e dia, 
sem solicila<_.·ões de dispensas ou licen
ças . 

Reque-iro destaque c pref-erênda. 
para votação da emenda n. 0 3.679 de 
min·ha autoria, a fim de ser incluída 
llas Disposições Tra.ns1 t 6r1as 

Texto da emenda n. 0 3. 679: 
Art . n.0 - As atuais profc5sôras 

interinus com mais de quatro anos 
de exercício e referência eficiente do 
magistério, a juizo dos Consellios 
Universitários ou órgão equivalente, 
serão efetivadas, respectivamen• e, na.s 
câ.tedro.s que não tenham titulares 
efetivas. 

Sala das Ses::õce. em 5 de setémbro 
de 1946 . - Carlos Lindemberg. -
Indeferido, -pois é contra o espírito 
do rcqfme tradicional e a legislação 
1 iaente. 

Requeiro d!!staquc para &. Emenda 
1:' .. o 400, que manda reali2.ax no mesmo 
dia, em todo o Pais, elelçées fede
rais, e.sta.duais e munl~ipals, atribuin
do P.. lei ordinária a fixa..r da respectiva 
data . 

sala das Sessões, em 13 de setP.mbro 
de 1946. -- Alberico Fra!Ja. 

N . 0 409 

Onde convier: 

Art . - Se-rão .realizadas no mesmo 
dia, em tc.:do o Pais, as eJ.ei.l;ões t'€<ie
rais, esta..duais e murJdpa.ls. 

P.a.rá.grafo único - A lei fixará êsse 
dia tendo em vista ·a duraçã.o dos 
ma.r.4ia.tos do Pre.5idente dA. R.epúblka, 
dos Membros do Con.:,arP.ssc Nacional, 
Gov·ernado:cs d.os Estados, dos Mem
bros das Assembléias Legislativas. Pre
feitos e Câmaras Municipais, que fo
rem estabelecidos na Constitwção. 
Arberico Fraga. Indeferido, o 
número de vereadores vai ser f'l:zado 
pel4 legt.slação eftadu.al e não sertc:. 
prodicente marcar para a da ta 1á 
fi:&ada essas cletçóes. 
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Róqueremos destaque, na tonna. re
gimental, parn a Em~nda n. 0 409, Je 
autoria do Sr . Alberico Fraga re!e
rente ao CapftuJo . . . do :?rojeto re
Visto e publleada à página . . . do im
prec:....so alusivo ao art .... e seguintes. 

Sa.l:a das Sessões, em 19 de agôsto 
de 1946. - Castelo Rranco. 

N. 0 409 

Onde convier: 
Art. -Serão realizados no .. mesmo 

dia., em todo o Pais. as eleições fe
derais, estaduais e municit)ais . 

Parâgrafo único - A lei fixará ês
se dia tendo em vista a duracão dos 
mandatos do Presidente da República, 
dos Membros do Congresso Na.cionnl, 
Governadores dos Est:icloz. dos Mem
bros das A!"SP.mbléías Legislativas. Pre
f~itos e Câmaras Municipais, que fo
rem estabelecidos na Constituição. 

Justificação 
Visa a emenda a realização num só 

dia, em todo o Pais. das eleições paro. 
Presidente da República. Congresso 
~acionai. GovernadoreH, Assembléias 
Legislativas, Prefeitos c Câmaras Mu
nicipais. 

A idéia que preside à elaboração 
de~ta emer.da é a de evitar a repe
tição dt! trabalhos elP.itorais com todo 
o seu ~ortejo de despesa!;, dificulda
des e canseiras. Num pais de defi
cientes vias de transportes e comuni
cações uma eleição impltca sempre 
inúmeras dificuldades a vencer, além 
de impor ao eleitor o ônus do compa
recimento às urnas, muitas vêzes no. 
depcf!.dência d~ long?.S caminhadas. 

Além dêsse lado prático. de inques
tionável relevância, há que conside
rar o aspecto político da medida.. 
Fazer.do-se ao mesmo tempo o pro
cesso eleitoral oara a escolha de todos 
os c!irlgentes n;u:iona1s. estaduais e 
munJcipafs. estaremo.~ sJmplitlcando 
as campanhas eleitorais, unificando o 
pensamento partidário. disciplinando 
a opinião polftica do pais e g&-a.ntln
do uma necessária coordenação c!e 
tOrça em tOmo cio melhor programa 
admirústrat!vo, QUe obtiver as pre
:terênC'las do povo. desde que no siste
ma rePresentativo a C\ção dos gover
nantes deve ser o reflexo do pensa
Dlt'nto e das aspirações da maioria do 
eleitorado Que os acolheu. 

Entendemos que a coincidência do 
Dlandato pres1denr:lal com o legtsla.
tlvo é um 1Jnperat!vo QUe nlo pode~ 
moa.relegar, sob pena de te:itmos de 

mcrte n. organização democrática. que 
nús propunha.mos estrutw;ar. Do me::; 
mo passo, nu ámbito da a.utonCJmla. 
estactual c ate me!:imo na e:-;it::ra mu
.llic:ipa.!, tal coincidéncia será. de cx
celt:ntes resuli.ndos para a boa h&.r
monia do~ poderes. garanLid~ as ll·· 
berdades publ1cas e assegurada uma 
perfeita !dependência à ação con:.;
lituclonal de cada poder polit1co. A 
realização simultânea das eleições fe
derais, estaduais e municipais será. o 
meio mais prático e positivo de col'
porificar o pensamento alto de as
segurar ao Brasil um reginu: polittco 
verdade.i.ra.mentc democrático. forran
do-se o legislativo da influência mui
ta vez deletéria do e:;cecutivo. 

Nem se diga que, tendo em conta os 
!atos políticos atuais, di!fcil seria por 
em execucão uma tal medida. 

Se é certo que P.stão em pleno ext:r
cicio dos mandatos que lhes !oram 
conferidos rt. 2 de dezembro último. 
o Presidente da República e os mem
bros do Poder r.~egi.s!..1tivo l''ederal, vra 
reunidos nesta Assembl~ia. Constitu
inte. é também fora de dúvida que a. 
Constituição Federal poderá, em dis·
posi~ão transitória, fixar o prazo d es
ses mandatos. tendo em conta o tem
po Que decorrer desde a posse do 
atual Presidente da República c da 
instalação. da Assembléia Constituin
te, de modo a fa.:~.er terminar ê!>st:s 
mandatos conjuntamente com os dos 
Govêrnaclores. Assembléias Estaduais, 
Prefeitos c Càmarhs Municipais a sv 
rem eleitos depois de promul~ada a. 
Constituicã.o Federal. 

Assim, por exemplo, se vin~ar o 
prazo constitucion!il de quatro anos 
oara todos os mandatos, os atuai~ 
mandatários federa.ls contarão além 
de quatro anos. o perfodo que dc>eo l'
rer de sua respectiva posse ate a dos 
Governadores. As.scml}léia Leglshlti
vas. Prefeitos c Cãmams Munklp~â~>. 

Isso se não prderir a Assemblt'•i :l· 
reduzir o pel·iodo dos primeiros ln:.n
datos. es~a.duais e municipais, pa .. r:-. 
fazê-lo terminar nn. mesma data em 
que se findarem os mandatos o.tua.is 
do Presidente e do Congre:;so Nado
na; . 

Em Assembléia Constituinte. 11 ue 
junho de 1946. - Alberico Frar;C!. 

Requeremos o destaque, na emenda 
n .o 2.139 (!Lc;. 161 da.s emendas aprr -· 
sentadas à. 14.4 sessãn) das pala vr:t::i 
"po.ra Prefeitos e para as Câmaras 
Munic!pa!s". para serem incorpot·a
da.s ao art . 11 do Ato de Disposições 
T.ransitórie..s. 

Sala das Se~õ-ês. 7 dE: setembro di! 
1948. - L11cu.rgo Leite. - Monteiro 
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àe Ca:;lro. -- José Cm!i/ácio. - Lo
pes Cançado . - Gab;iel Passos . 
Magalhâes Pinto . 

N.o 2.139 

Emendas 
Acrescf\nte-se onde couber: 
Art. "Realizar-::e-ãn no mesmo dia 

as eleições para Pr.:!:>idente da Repú
blica. para. a renovação da Câ.me.n 
dos Deputado:; e pa.ra •• renovação ào 
Senado Federal, po!' um dos terços; 

P~rfl.grr~.fo ún!r.o -· Será de oito 
~mos o mandato dos atuais s::na
dorcs . 

Art. "Nos E~. tado>. realiz~r-sc-fto 
no n1esmo dia as eleições para Oo
VHnt:.dor do Estado. paro.. as Assem
bléias Legisla ti v as, pna Prefeitos e 
para. as Câ.ma1·as Muntdpais". 

Art. ''Term!na:á a 2: de abril de 
1951 o atual p::~·iodo p1·esidencia1. 

Art. "Term!nRr{., a 7 de abril de 
1951 o períotio da ?.tn.ll !e~lslatu.ra". 
-- LY.tz Viana. - Indcjcrido. 

ReQueremos dc;,tn.q!lc. n~ forma re
gimental. para a F.rncnd<t n .0 3. €36, de 
~:.utorlu do~ Srs. P!ou-~ d :t Cun!~a c 
outrnr-., referente '.!.O Ca'i)~tu\c D\s;,'lcs:.
Gi'ie~ T.·ll.nsitóri ~ o:; cio Projeto rev!st.o c 
publiCIHio à pázin~ do .Jmpresso r..li.:
siv0 !tu art. e t.eguin t;!S. 

S~l~ (h~ S~·s~.GC5, ~"!Y! de agõsto 
de! 1946. - Barreto Pinlo. 

N.0 3. ílZG 

As D1spcsiçGe;;; Tr~ n.:; i tóriF..S: 

A todos os ofk!::.i!-i- gi;:lcr~ls refor
maclo!'i. ou postus na rf.s::rva., por mo
tivo de ordem poliUc:l l'c !ncionld:l CJ!ll 
a resolução conr:titudonal de 1932. 
fica a-ssegurado o direttc.. de reingres
sar à ati'JJ., uu a Permanecerem na si
tuação de inativi"c:ade f"lU que se en
contrt:'m. desde que n::ln ~ot-snm J)cla 
!d:.ide. reverter às filei~·ss. como se s.s 
deixa:-;sem agora . - Flores da Cunha . 
- Cn.deferido -- é 11l.O.téria. de lc'i O?
dinária. 

Requeremos deslaqtt~. na forma rfl
gimenta.I. para a EmendR. n.0 1.202. 
de autoria ào Sr. Marlo Brant e ou
tros, referer.te às Disposlções Transi
tórias do projeto primitivo c publi
ca da à. página 2. 680 do Diário d.a As
sembléia d~ lB de junho de 1M6. 

Sal11 das Sessões, em 6 de a.gôsto 
de 1946. -Mano Brant. 

N.0 1.202 

I1H.:l\H'.~se nas disposições tra~i
t6:ilt:: 

Art . Os funeionários demitidos 0Lt 
aposl"·nt.~clos comru!.56riamcnte por 
ato dccGrrcute uos l:;Oderes conrericlos 
pelo rt rt. ! 77 da Cc:'\st.itulção de 10 
d~ novembro de 1!:l37 e Lei Ccnstitu
cion::.l n.0 !:!, de 15 de maio d~ 1&33, 
fic~m r~inte~:·aC:os er.1 seus cr:.rr~r; s, 
sém indcnizac:t:.o pc)o:; cofres !)Ú1Jli
c.o~. 

§ 1.0 Os C'..:u~::: ntes dos C:l!'fjt;S r.: os 
fvncionirios · reintcr;nclos ern virtt!:ll! 
d~<>tc artl;o vo!:aráo acs qu~ ~ntt.:s 
cct~l.\O..'I::ln'l. ~.~ Q~:Ü':C~i.! ~n •.:agos. ou s:-
d.o ariico~ .. c0m 'ien::imentos simples, 
à reparticão de r.crviço llnálcgo; 

§ 2.0 Não se incluem nns di~pos1-
çõcs d~ste a.rt!Ko: 

a) (i S funcioná!"!os demissíveis ad 
nutum: 

b> o:s ('{emitidos o:J aposêntados que 
Iu.jnm n.tln<;:'ic-:o o limite de !d~dc. c~
benc!ú, porem, a ê:;tes os ve!1Ci!'11~!1 to~ 
dz tipc':.'a em qul.: at!n~iram ês5a li
mit:.' : 

c> os C!U~ t.<-:111am 4ceiteclo out!'3. 
l1CJm~·!'l ~:il c, c u comlssna rer.!lJncract:l. 
peles <:ofres púb~!CO!i c:1 de ent id!'ld::s 
:>.ttt9.rq u ic~=- OL1 c!e f.COll!jn'lia n;.i s tli'., t:<t 
hajam cor:1 t.:n<; cu _jiJ:!'OS ce ~,~tJl'.:v.lc 
<:.~\"='.t,-:r... t~·.';) c~: ,.,rc·n~ . - M a.r1o .Drt!7Ü . 
-- P.. t!L ' r ·iti:.~ ucl•> (.~ ;ttnr . 

R~C!f :~ :!'O n ?J. Ex.a. o dc:::ta. r~t:~' da 
e1t1~n:::~ n .0 3. G·~7. d!'l minha Sl uto
rj!' .• u ~tm d-~ te.r vo~.z.th ~. ~ 1\~)!C
vada . i ncll!i·.l~ n.ls di:;por.i'{ões tran
sitór!as. 
T~xto eLa en"·e:1t'1:1. n.0 :?-. &47: 
~'Ser·:~ contado. p :rra t.ot\os os ef<.!i

toS. o tE:rfl)JO em qu.-: os atuais Se!·
vtà.ores núblicos e~tiv-eram al3St3Clús 
do ser:.ri,7o por ato do Govêrr~o Pro
visérü;, desd-e qu-e o prol'\tlnc\~men.lD 
das Ccmi::.~õ.'!s He'\'isoras lhes t2:1ha 
sid~ favoráv-el." 

Sala dil s s~~.sóes. 3 de Softerncro 
de 194G. --- Eurico sanes . - lTuUJe
ri.do -- a art. 36 1á assegura. 

?..e~ueiro o destaque da emenda 
n ." 3. 67 4 pttra ser votado.. na ! onna. 
üo ~%h)"l.~nto. a qua\ tTata ào apTo
veitamento dos runcionÃJ'ios que u .. 
veram parecer bvonhel d!l. Comis
sãtJ Revisora dos Atos do Gov~rno 
Provisório, organtz~~da pelo De<:reto 
n.u :?54, de 1 de agôsto de 1~35, po.r 
tõrça do parágr3io único do art!
go 1.8 das Dispostcões Transitórias da 
constituiçã-o d~ 1934. 

Sala das Sessões. 4 de setembro de 
1948. - Nestor Duarte. lndefe-
f'i4t)l 1á atendido no art. 36, a. 
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N.0 3.674 

Ao texto do Projeto da Constitui-
ção dos ~to.dus Unidos do Brasil: 

Acl'escente-sc ao: 
Titulo Especial 

Disposições 1'ransitória.s 

Art. 1." . . . , o seguinte : 

X - Pa!·a perle itr. ~xecu~ã.o e nas 
condições cstu.twcia.::i no parágrafo 
uruco, do a rt. 18, das D.L.S)..)OSJ.Ções 
n:~nsítór!as c.Ja Corutítuição i•'ea.era1, 
de lô de Julho de HJ34, S<:rào devi
damente: aproveH,aà.os nos cargos ou 
fun~:oe:> pública:> etet1va::; qu<: (;xer
ct.a.m e ae qu.e wrarn aiast.a..aos pelo 
Governo f'rovi.:.;ório institutúo em 
1930, ou em ouu·os cargos ou fun
ções p.ublicas co.rtebpona.f!ntes, os. ser
viuort:s púoJ..icCJs que, para t:sse !1m, 
obtiveram par~:ccr tavorà.vel cta Co
mlssfvo Rev~ora uos a tos dú diLo Go
wrno Pro~isórto, organizada pelo ~
ereto n.v 2.'>-1, dt 1 ue agóst.o d.e 1935, 
compeLindo a êsses serVldores os v-en
cim~ntos aluals tto~ re1'endos cargos 
ou funções públicas, ou dos corres
pcn den ves. sem de}kndéncia dt~s pres
crições do .Dê-ereto~ lei n .0 1. 713, de 
28 de outubro de 1939. 

Ju.stili.cação 
A Constituição F-ederal, promulga~ 

da em 16 de julho ae 1934, para re
paraçao dos a tos d~ inj us tlça inevt
távt:l e cor.seqüente do periooo re
volu<:ionári.o üo Govêrno ProvlsórJo 
instituido em 1930, determinou no 
pa.rá.grafo único, ào art. l~. das suas 
Disposições •rrarultórias, a organiza
ção ae - ··uma. uu várias comissões 
presididas !)O.r magistrados federais 
Vitalícios que, aprecinnd~ de plano, 
as reclamações dos inu:ressactos. emi
tiriam parecer sóbre a convP.niênc1a 
do aproveitamento üêstes nos cargos 
ou funções públi~~s que exerciam e 
de que tivessem s!.do afastadG-'5 pelo 
Govérno Provi.!::ório, ou seus delega
doS. ou em outros corresponden tes, 
logo que possível, excluído sempre o 
pa3CJ,mento de vencimentos atrasados 
ou de quaisqu~r inden~zações". 

Para cumprimento do citado dis
positivo con.stitu.cionat foi ol·ganiza
da pelo Decreto n .l) 254, de 1 de 
~gôsto de 1935, a Comissão Revisora 
daqueles ates do Govêrno Provisório, 
pe.ra. a qual apelaram vários servi~ 
dores públicos, apenas M quantidade 
de 79-7. 

Alguns dêsses Eoervi<lores, a.Uás em 
pequeno número de 512, alcançaram 
parEcer favorável da referida Comi&-

são, uns até por unanimldade de vo
tos dos seus membros, Séffi que êsse 
parecer .tôssr. atendido pelo próprio 
Govêrno que a or:jo.nizou . 

A emenda \'1.'\a cGrrlgir tal situa
ção, para cumprimento e>mto do de
terminado num d~positivo cot.stltu
cional imperativo, rer>arando, a.c mes
mo t.emp.o, a tes de inJustiça gover
namental &.incta não d~sap-arecidos . 

Sala das Sessõ~s. 24 de junho de 
1946. - Manoel N~s. 

Requeremos destaque, na. forma re
gimental, para a votação da. emenlj9, 
n.o 1 .19.1, às Oistposi~t>.s Transitórias 
do Projeto Primitivo, versa.nte sõbre 
a reintegração de prOifessõres vita.li
cios, de autoria do Sena.dor Da.rto 
Cardo.eo . O número acima refere~se 
à puoltcaç~.o fP.lt.a m, Diário da As
sembléia, de 13 de junho. 

Sala das Sessões, 14 de Junho de 
1946. - Da TU; Ca:rdcso. -- Pedro Lu
d.ovico. Wellington Brandão . -
Domint;os Vela$ co . - A la rico Pac1te
co. - Diógenes Magalhães . - Gui
lherme Xevier. 

N .0 1.19'1 

Disposições Tran.sitórias 

Onde convier: 
Serão reiPtegra.<ios nos seus cargos, 

1nde~pendentemente de qualquer proce
dimento jtu\icfal des-de que o req'!.!el
.ram à auto:ld~<le administrativa com
petent e, os prod'essôres catedrátl.cos vi
tal1c1os de ~nstttutos de ensino secun
dário e swper1or a!astados de suas 
funções por fôrça do dispositivo da 
Constituição de 1937 que prolb!u as 
acumulações no magistério . - Daria 
Cardoso. 

- Indeferido - pelo venci.ào no ar
tigo n.0 38. 

R.equ~iro d-estaque para. a emenda 
n.0 2 .167, c.ferecid!!. para se colocar 
entre as Disposições Trans:tórias . 

Sala das Ses.:õe~ . em 15 de g,gõsto 
de 1946. - Alencar Ara.ripe . 

N.0 2.161 

Para (1.3 Disposições 1:ransilórias: 

Art. .. Serão considerados em cUs
voniblltdade, com os venciment_96 
atuais correspondtmtes aoo cargos, ~1ue 
ocUpavam, até que se operou a.s res
pectivas retntegrações, t.odos os fun
cionários pú·bl.Lcps dcmit1doo pelo Ohe
:fe do Govê:rno Prcwi.56rlo e que +.tve
ram obtido parecer unânime fa.vorâ
vel sôbre a c'lnveniênda de seu ~ro-
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veita.mento. drt Comissão organizada. 
conforme u * 1.11 <.io n.rt.. lP. da DiS'I)o
sições Transltt'trin..c; du Gonstltmção cte 
1934. 

Pa.rágra.fo único. A reintegração 
far-3e-á ue modo que fique excluído 
sempre o pagamento de vcnctmen!~os 
atra?.a.do.-; ou ele qualquc1· lnd·eniza.çno. 
- Dolor de A11drade. -- lndejeridn, 
já está atendido no projeto votado. 

Art. 15. Os r~tu.ai s runcionárlos 
interinos e os em comissão da União, 
dos E::; tadus e do:; Municípios, que con
tem pelo menos dez anos ele servico. 
serão autom..'\tkamente efeUvados na 
situação tunc iunai ern que estive
rem, r&a. d~ta da prom1tlg~ção dêste 
Ato; e a partil· desta os a.tuais rx
tra.numerá.rios que exerçam de carÁ.
ter permanente, há mais de dez ano~. 
ou em virtude de concurso ou prova 
de habilit'lção serão equ~pt:Lra.dos ac•s 
!un.ctonários para efeito de estabili
dade, apose-nto.~.:lorta., licença, d.ispon!~ 
bilidrtde e férias. 

Rio, 7-9-45. Maaalháes Pinto. 
Indeferido . É matéria nova. 

Art.· 2'7: 
A.crcf:cente-se: 
"§. • • - niu tr.ré. a~Plicnções o dis

posto ne~te artign, se p2r11 <lS cargos 
ocup:ulo.s, interinamente, houver ~1cio 
aberto ·concurse, nã.o r·enli~ado, nem 
susoenso, nos ultimo~ seis anos, ou se 
todos os concorrentes que lograram 
a.pr.:>v~ção em concurso levado a efei
to, aln.cb não forn.m nu nea<ios". 

Sala das Sc:~õcs, 7 de S(.t.cmbro de 
1946. - Pedro Vergara. - Indefe
rido, é emenda. nova não permitida 
por delibe,·ação tta As .sem bléia. 

Rf><.{uere:nos dc:staque, no. rorma re
gimentn..l. para a EmendÁ n .0 302, de 
autoria do Sr. Joc;é Romero. referen
te a ,1 C~pilulo Dtsnosições Transitó
rias do ProJ.~to revisto e publicado à 
pá.bTina de impre~so alu..:ty,, ao n.rLigo 
e seguintes 

Sal~ das Sessf>.-s. em 9~1946. 
José Romem. - · JtJnas Correta. 

N . 0 302 

Em.enda aclltiva 

Ao Capitulo re!erf:'ntc aos funcio
nários públic os, aae~cente-se: 

Art ... - To::los os ntuais !unclo
nO.rics interino~; , que tenl19m mais de 
dols anos de exercício, serio imedia
tamente efetivado~. nos re.':l"J)e<:tivcs 
cargos. 

Sala da.s tiessõ?., em 10 de junho 
de 1946 . - José Rome:ro . - Jõu.as 

Correia. - Indeferido, porque o dis
posto no arl. 186 -- 11 - do têxto 
primitivo, e ficaria ern sttuaçtio me
lhor que os eletivos. 

Ao art . 27, 1.o. parte, do Projeto 
de Ato Ccnstitucianal 

Requeiro destaque d:~.s palavras 
"do~ anos" da emenda n .0 3.842, de 
autoria rto Sr. Deputado Jurandlr 
Pires, para que !iUb5tituam as pala
Vl·as "cinco anos" no primeiro perio
<lo do art. 27 do Proj.eto de Ato 
Ccmsti tt.icic nal. · 

Sala das Sessões, 7 de setembro de 
1946. - Jonas Correia. - Luís Car
valho. - Odilon Soa.res. - Cloàomir 
Cardoso. ·- CreponJ Franco. - Os
waldo Studc!rt. - Almeida Monte. -
Uly~o.ses Lins. - Lameira Bittencourt. 
- Duarte de Olivetra - Ajomo Car
valho. - José Cândido. - Jolfé Ro
mero. - Indeferido, o prazo de 5 
anos está em conso·na.ncia com o ar
tigo 186, n. 0 11 do têxto ;nimiti-vo. 

Requeiro destaque para a expres~ 
Eáo "servidores do Estado" na emen· 
da n. 0 3. 842 para substituir a pa
lavra "extranumerários" e bem assim 
na mesma emcnãa "de deis anos de 
efetivo exercido" ps.ra substituir 
"cinco anos" que ven1 entre as pa .. 
lavras "mais" e "ou" no Art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Sala das Sessões, 7-9-1946. - Ju
randtr Pires. 

N. 0 3.842 

Art . 1'78 - Inciso I --- substitua-s~ 
"funcionário". por "se-rvidores do Es
tadc" . 
II- subst.ltua-se pu r: Os servido

res do Estado, nomeados sem con
curso, depois de dois anos de efeti
vo exercfcio. - (O mesmo despacho 
da anterior) . 

Requeremos destaque no artigo 28 
das "Disposições Transitórias" das 
palavras: 

"acumulavam fwlç9.o de:" 
parti. ter a redD ção; "acumulavam 
!unções sendo uma de: 

Sala dns Sessões, 6 de setembro de 
1946. - José Augusto. - Heróphflo 
Azambuja.. - Gercino Ponte3. - ln
ãe!ertd.o. 

Requeiro destaque do artigo 21 d-as 
Disposições Transitórias, para. ·o fim 
de seT suprimido. 

- O Tribuna-l Mn.ritimo só pode sub
sistir com a legtslaçA.o atual, no qut: 
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ela não contrarie à Consti tu!çã.o e, 
como é óbvio, t-al 1cg1sla~;ã.o pode ser 
modi.flcada. Em conseqüência, o d..i.s
posittvo é inútil per ~er ..,civso. 

Sala d as Sessões, em 7 de s;; tembro 
de- 1946 . - Gabriel Passos. - Inde
f e!ido. 

Re<}\llel"·emos, na forma. regimental. o 
destaque do ind.::;o II do a.rt. 1. c. d'lS 
D1spos.l.ções Transitórias do Projeto 
Pr:im1 ti v o . 

Sa.la das Ses~ões. em 6 dt! setembro 
de 1946. - Dario Catdotio. - Pedro 
Ludot;i.co. - Galena Paranhos. - Do
mingos Velasco. - Diogene.c; Maga
lhiies. - Indeferido por votu.ção an • 
terior. 

Suprima·m.-se os H 1. 0 e 2. 0 do ar
tigo 2 . 0 da Dlspos!ç~es TransJ Lólias . 

Sala das Sessões, € m 7 de $etemb:o 
de 1946. - Café Filho . - Indejerídu 
por votação anterior. 

Requeiro destaque ela emenda nú
mero 2. 501 de maneira que.: ... \'·agando 
os cargos d~ Pr~"idente e d.e yice-Pre
side.nte a.s elejçóes sejam rea.lizadas SO 
dias depois ~ não 60 dias. 

Sala das Sessões. em 13 de agôsto 
de UH6. - Barreto Pinto. - Reti· 
rada pelo autor. 

P.,eque'tro destaque para a emenda. 
n .0 3. 6e8 - Plesbiclto ou rej e-rcnci·a·m. 
pa.ra a Constituição . 

Sala d as Sessões, em 6 d~ setembro 
de 1946. - Barreto Pinto. 

N.~> 3 .65G 

Inclua.-se nas Disposições Tra:1.S'itó
rias: no art. 2. 0 i n-fine, "e será sub
metida a plel:liscito nacional, dentro 
de noventa dias, pela forma df' lei que 
fór exvediàa. 

Paxát;'Ta!o único. Só tomarão parte 
no plebiscito os eleitores devidamente 
inscritos até a presente data". -
Barreto Pinto. · 

Justificação 

O plebiscito ou mesmo o '1 reteren
dum" aos <iue est!verem filiados a esta. 
última corrente, será wn exemplo de 
con1'i.3.nQa a Assembléia .Jonstn.uinte. 

Esta., tam·bém, não devera te-mer o 
seu trabalho. E deve mes-mo :;ujeita.r
se ao "veredictum .. do povo braslleil'o. 
para que possa tornar,se mais forte 
e respeitada cada. ve2 m.a1s 1 

Sala das Sessões, em 25 de junho 
de 1946. - Eàmu11.Cto Barreto Pinto. 
- Jnde/erldo, 1á jot 'liatada, (art . 213 
do Projeto) . 

N. 0 1.078 

A o TíLulc V . 

CAPITULO I 

~EÇÃO I 

.-\o artigo 147, como conviex: 
" Serão considerados cidadãos bra

sileiros os tstrangeiros, de ...u:n e ou
tro sexo. cousorcindos em re~1me de 
comunhão de bens. caro brasil&iros ne..
tos, tendo f ilhos brasileiros ou possuin
do proprit<lade Imóvel, re~idiu<io r:o 
B!'asil. à. data da prc;mulgt.:.çáo desLa 
Constit\.\ição". 

Sala das Sessões, 17 clt junho de 
1946. - Café Filho . - Tndejerirl r.> 
pela votação do cap . ou titulo :"'cs
'{Jectivo. 

Requeremos destaque para :1. emen
da n. u 3. 612 dt1S .. Disposlc,;õe.> 'rran
sitó:-la.s." 
IH~ . Ontle convier "Noventú 

dias ti?pois de: p:fDmulga.da esta Cons
tituiçü.o. rc:tli~.t.a.!·-se -iio cleic.~óes dos 
memtJros dn. Cimara dos Deputado~ 
e· do Senado F e.:.l:!rnl ~ elas As::L~rn .. 
b!éias Const ituintes Estaduais." 

Parágra!o único - .. Até a pos.:;e do 
novo Co1·;grt·~;so N:::.c.:iona!. esi:.~L As~em·· 
bléia. CG::s t.i tuinte fU!!Cionaró. como 
Poder Ler, islat ivo, com seus ramos se
pa'!.':tdos." 

1. o ::i!};m:.t:irio: ccputn.do Milton 
C nirP.s c!e 13r1to. 

S::.la da~i Sí!~:s6cs . 7 de setembr o de 
1946. - Cc't'!os Pre.str.s. pela vota.&;ão 
do n.rt. !:!. 0 • - IncleJerida. 

Hequert:>mos de~taQtiC J)tl.ra n. emen
da n . o 2. 476, de ~.utoria. do Sr. Qa: 
bricl Pftssos t: outrO.:i, a qual se le a 
pá~ina 30. do volume re~ere.nte o.s 
emendas ao;.; ctrts. 19 e segumtt:s, de,g
taque para ser vota.dú juntamente com 
o Cap. n, . 

Sala d:u Sessõts. 10-8-194.6. -- Ga
briel Pasws. - A ntcr..or Booéa . --· 
Ltcurgo Lcit.e. - Alarü:o Pach'!CO. -
Adelmar I~oc:ha. ·- Tcledo Ptsa. -
Li no Maclt alto. I ndeterido, por vota
ção do arts. !.0 e ~-0 . 

Hequeremos destaque da. emenda. 
439 referente ao art. 60 do Subst1tu
tivÓ. Estabelece ela a eleição dos se
nadores pe!as Assembléias t...egtsla.t1-
\'0.s est~duaís. 

Sala d.1.s Sessõe:;. l<t de agO~to de 
1946. - R a u.l Pilla . -- I nde I erzdo por 
votccão antel'ior. 

N. 0 439 
Substitua-se pelo seguinte o arti

go 29 do Projeto: 
Art. 60. O Senado compõe-se de 

três representantes de cada Estado e 
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três do Dblrito l<'edt·r:.d , ebitos res
pectivamente pelas u.~;!-.t:nlbléias legis
lativas esuHluais e pela cámam muni
<:ipal 'iO Di.">l. rito I<'cdr•r a l. 

~ 1. 'J O rnM1dato dn:) !')t:!ladore.s cor
respondí•rrí. i dttra.(;âq (la ú.!:;sembléia 
que os eleger. 

§ 2. 0 A eleição, quA deverá reali
zar-se ao i11augurar-~;e a l€glslatura, 
far-SíHl .nlüdiante vnto u:dnCJminrt.l, a 
fim de a!l!>e~urnr a l'(:presentação da 
minoria. . 

§ 3. 0 03 s~nadores sõ.o substituídos 
nos caso~; dP. vn.ga. 011 no do !mpedt
mcntr.l previsto no r.rll r~o 21 , por um 
suplcutc eleito ~imulti'.. J : r~m.en te com 
êlc . 

Jt!sti ticaNi o 

A exlfiténda do Sc-w~do n~') moder
nas democrad!l!.~ ;u:-;tifl<:a -se ~1clas se
guintes func;ô(:s, que lht! .tão atribuí
das keralmE::ntc: 

1. R.cpre!iL'l:taçtio dos E!ltados como 
membx-os da Feacra(:ao . 

2. Cb.mara revbora . 
::L Tri bulla I c.spec:l:!l de justiça. 
CCJm r: t:nhumn. dt)~ta .. -; !unções é in-

compativf.l o modo dP. con~tttuição 
alvitracio . Pelo contrario, a. primeira 
e a ~erccüa s2.o mais eonformes com 
ela. Não sendo proprifln!Clüe repre
stutanw~ do povo, m~'s embaixadores 
dos EstC\dos, f! natural :s(;jam os seua
am·es ele itos pelas ll'gisla turas esta
duais. Gomo .tuizes tarnbem lhes fica 
rnP.lhor ~sLe modo de tl•)içlo. Q umtc 
.i funçf~o revisora. s.Jnd,) <:sta mais de 
crftic.:t P ponderaçuo, que de repre
.-·en ~ ação da opinião q ;..: (l, aliác; se fa
rla in: per fc:itamen te, nadr~. 1-1errte o Se
nado com sr.r{'ffi os seus membros elei
tos peln legislaturas l:•st :J.duai:L 

Pelo. c<mt.rár!o, o s istc:ma do projeto, 
apesar de consagrn.d\) pell tract:çã.o, 
apresenta grn ves inClll l venien r.~s . 

l. 0 • Assenta sóbrc o I'Jriucfpio ma
Joritário e exclui o. r epresentação da. 
minoria. em cada EslH.do. 

2.c. Graça.."> ao critério da renova
ção p:ucial e sempre lima expr.:ssão 
ret~rdada e imperfeita cio estado da 
opinião pública. 

E' certo que o pror.esso de eleição 
dos senadore~ pelas essemblcias esla.
duais foi abandonado nCJs Estados 
unidos. Mas a causa c1ue n isto levou 
nada tem propriame:ntc com o siste
ma. €m si, senão com a. conhecida cor
rupção dos costumes políticos naquele 
país : a faciltda.de com que as assem
bléias est?.duais admitiam certas in
fluências pera P.levar ao senado da 
República determinados homens de 
negócios. Tais intl':Jências são, como 

se sabe, onipotentes e onlmodas na 
grande repúb.i.ica americana. - Raul 
Pillu. 

N.0 2 .319 

Acrescente-se onde couber: 

Art. "Reallzar-se-ão no me.smo 
dia as eleições para. Presidente da. 
República, para a renovação da ca.
mara dos Deputados e para a reno
vação do Senado Federal, por um dos 
têrços: 

Pan\gra!o ún1co - Será de oito 
anos o mandato dos atuais senadores. 

Art. - •· Nos Estados, rea Uzar-ee
úo n.) mesmo d\a as eleiçóE:s pHa 
Governador do Estado, para as As
sembléias Legislativas, para Prefei
tos e para as Câmaras Mwllctp~: 

Art. - Termmará a 21 de abril 
de 1951 e atual pcriCJdo prestd~ncial. 

Art. - Tenninará. a 7 de abrtl de 
1951 o período da atunl legLslatura.. 

Jw·tijicação 

Das em~ndas acima algumas ex~
tem Qtle seria desnecessário justlf1-
car. Em primeiro lugar julgamos útil 
fazer uma referência. à que:;tão do 
prazo de mandato dos atuais senado
res pois, sendo omtsso o orojeto, ~ 
devendo eleger-se nHlis uni senador. 
não seria de adnurar se amanhã esti
véssemos ante um embaraço de mon-
ta. 

Quanto à. t~rminação de m11ndat.o 
profissional também se nos afiP."ura 
necessârlo introdUZir dispos1tlv(J ex
presso sôbre o assunto . E d-e refe
rência à matéria. desejaríamos cha· 
mar atenção para a circunstância de 
que havendo o Projeto marcado a 
data de 7 de abril para inicio do pe
rfodo legtslati v o, e t.leterminand<' ou
tro.sslm que a eleição do Presidente 
!ar-se-á. cento e vinte dias !tntcs da 
expiração do período em que houver 
coincidência entre o fim ds. legisla
tura e o fim rte reriodo preshlencJal, 
se por acaso não prevalecer 3 bôa 
co1ncidênc1a dos mandl.tos de qua
tro anos. - Luiz Viana - Indefe
da pela votação do art . 2.0 e emen
das. 
Requeremo~ destaque, na fol'ma re

gtmentul. p9ra a Emenda n .0 2 .310, 
de autoria do Sr. Luis Viana Filho. 
referente ao Capitulo do Projeto re
visto e publicada à. pé.gina do hn
presso alusivo do art. ·s2 e seguintes. 

Sala das Sess6es, em 14-8-1946. -
Luiz Vianna. - Rui Santos . - Lean
dro Madel . 
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Requeremos à Mesa destaque para 
em~nc!a n.0 2 . 510 -- referente às atrJ
bu1çõcs do Pn!:-;tctcn~ àa ftc·púb1ka 
- art. 60 - IV - do Protcto pri
mitivo - e Dt.un.lmente - :.;(' en
contra no Capitulo III - Rc('no II 
- art . 81 -- n.0 IV - (avu1sl) página 
26): 

.. Nomear. com aprovação do Se
nRdo, e livrement~ demltlr o Prefei
to do Distrito Federu.\ - < ~~tá no 
Projeto) - e nossa. emenda. pede p~:~.
ra acrescentar: 

"c os Governadores rios Territé~ 
rios Federais". 

Snla das Sessões, Rio, 14 de aRôsto 
de 1946. - Dolor de Andrade - r!ugo 
Car11 eira. - I nde.f erído por "otar.ão 
da emenda do Sr. Depu.ta.do A!io
mc.~r Baleeiro. 

Requeiro destaque da emenda n. 0 

3 .n88, do. autoria d<e Sr. ~putado 
Campos Vergal. ·vara que se,ta incluí
da no texto da Ata Constitudonal. 

Sala d~s Sessões, ? de setembro de 
1946. - Broclta.do da Rocha. 

N.0 3.5a8 

Acrescente-se onde convier: 

Art .... - Todos oo ferroviártos 
com mttis de trinta anos de servit;a.c;, 
ficam com seus vencimentos aumen
tados de 20% ("vinte por cento) e 
serão aposentaclDs na bas-e integral 
do último vencimento. 

Sala. das sessões, em 24 de junho 
de l!»e. - Campcs Vergal. - Inde
JeridfJ, pois os vencimentos d()s tun
cicnári.os devem iic:a.r tle:dveís para 
serem con.sidera.dos ne momento, e 
nunca fixado ern Constituição. 

Emenda aditiva ao art. 12 do At<> 
dn.s O. Transitórias: 

Acrescente-s-f, como § 2.0
, o se

guinte, passcndo o atual parágJ:>a!o 
único a § 1.o: 

'"Ficam manticioo em cada Estado 
até à data. da promulgação das Co.n.s
t1tuiçóes respectivas os atuais Conse
lho Administrativo, com a organiu
ção e as atribuições da legislação vi
gente". 

Justi/iet.!çiio 
Se pelo disposto no ãrt. 12, ficas 

sem os atuais interventores nos Esta
dos. até a data da posse dos Gover
nadores constitucionais respectivos, e 
.êstes. até a data d:t promul~;taç5o das 
Constituições estadu~1s 1nvest1dos do 
poder de decretos-leis, razão não há. 
para omitir a permnnêll(li!l dos Con
selhos Administrativos atuais, com as 
mes.ma.s atrlhuiçõ~s que a legislação 

vigente lhes dá. Para at6nder à si
tuação transitória da con.c;tituclon.a.li-
7.açã.o àos EsttHI0S, d-tve d\spor-sc de 
modo completo: d~preoo-lei J)a.ra o 
Poder Executivo. enquanto não exls
tente o lch>"islativo orcllné.r:to, mas 
também n Conselho Administrativo, 
cuja existência, no sistema atual , su
pre exatamcnu~ a falta do LcgJsla.
tivo, com o diminuir os inconvenien
tes manifP.stos d-essa !altn . 

Sala cias Sr.:-:.~iéc~; . 6 à~ s-:tembro 
d~ 19-46. - A loysit) de Carvalho. -
Anwnio Felici«.1W . -- Inrlefer·i.da, é 
a.Citíva e a Assemhléia não 7)ermitP.. 

'Requeremos destaque da em€!lda 
n.0 3. 572 de n t:toria do D{~putaáo 
Guilherme Ramos. 

Sala das Se:;.sõ~s. 6 de setembro C:P. 
1M6. - Guilherme Rn.mos. -- Dió
genes Ma!J(Llhâes . -- Indeferido, por 
votação ào Título 1.0 • 

N,O 3.572 

Onde convier: 
Art. Compete n.0s Estaca-s regular, 

na cst·t?l'a de sua competêncla, o. ma
neira d-e garantir a !ndcpP-ndência ~ 
hn.rm.onia dos pod-eres, est.abelecendo 
as incompratibili-dades de funções de 
natureza diversa, conforme as pró
prias peculiaridades. sendo, porém, 
vedada a a.cumuln\-ão de rr.andatos 
eletivos fed.cr~.1s, e.~taduab e munici
pais. 
~qu~iro tl-e~taque e prt!ferencia 

para que se ~crescent ~ ao art. 32 no 
Projeto das Dlsposiç~s Tr.l.nsitórias, 
em seguicl~ a p:tlavra "lornalisttt" 
da e:.:11res::.ã.o : "e do fundunário pú~ 
blko, autá.r<Julco e milita!'". 

Sala das SE>ssões. 7 de Setembro de 
1946. - Pereira da Silva. - lnde
jeriào . 

Requr:lro destaque e preferéncta para 
que se acre~cente a.u art. 18 do Projeto 
das. Disposições Transitórias, em se-· 
gulda. à pt.lav.ra .. magistr~<ios" . dS: 
expres.são: e Juncionúrios públic.:os ci
vb e autarquicos e militares". 

Sal:l. das ser:sões, em 7 dt setembro 
de 1946. -Pereira da SilvaL - Inde
f~rldo. 

Requei:ro. na fonna do Regimento, 
destaque para a emenda. n." :. 9S·t\, de 
autorla do Deputa® F<iuardo Duvivier. 
a fim de ser n mesma lnser.!da no Ato 
das Disposições Trans)tórlu.s, com o 
seguinte artigo, a mais, pars. a sua 
OOB~pta';ão a êsse Ato: 

A:rt. - Sem prejuizo da compettn
cla atribu!d·a ao Su-p!emo Tribunal Fe
deral e ao ·rribunal Fcdern.l de ae.cur
sos, o Poder !.JfgisLativo terá a. faculda
de de regular o txerdc1o da jlll'i9d1çã.o 
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desses Tribunais na forma dos artigos 
s·eguintes, restringindo, se julgar con
veniente, o recurso, ai insetuido, às 
questões constl t.uci anais. 

A·rt. - <Os qu~ comt!l.tn da emen
d1l) . - Eduardo Duvívier. - .4.tilio 
VtvaQua. - Waldemar Pedrosa. -
Acurcf."~ Torres . - Indeferido a Ae
sembléia proibiu a admtssão de maté
ria nova. 

N. 0 2 . 135 

No capítulo: "Segurança Nacional", 
onde convier: 

Art. - Os rt&ilitnres de. res~rva rc
muner~da ou reformados, desde que 
tenham os mesmos tempos d~ serviço, 
reeeberãCJ sempre proventos iguais para 
os mesmos postos . 

Parágra.to ún!co. ......: A lei oro:né.r1a 
regulará cs casos om!ss..Js 011 tspedais. 
- Café Filho. - Indeferido, a emr.n
da íoi rejeitada pela votação do litt.tlo 
respectivo. 

N . 0 2 . 109 

Emenda. w art . 178 do projeto. 
Substi~;uam os s~:us têrmos pt'lo se

guinte : 

Art . !78 - Serão cbrige-r;órla.m~nte 
a.proveit.ndos, de at'.hrdc com CJ d!spos
to no a!'t. 83, do Decreto-lei n. u 1. 713, 
de 28 de outubro de 1939, os fuilc!o
ná.r!os ocupantes de cargos ccnside
rados extintos, suprimindo·se é~ses 
cargos à medida. que vagal'P.m . 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1946. -· Ca.jé Filho. - Indeferido pele 
aprovat:•ão de uma emenda do Depu
tado Paulo Sara9ate. 

EMENDA N.0 3 . 964 

T!TULO II 

CAPÍTULO IV 

Para constituir uma Seção IV, pas
.sando -esta. a V. c, assim, sucessiva
mente. 

Artigo. Para manter a unidade de 
interpretação da Constituição e das 
leis federais e evits.r delongas de 
processos, que se devem r .:solver pela 
interpretação d.e uma ou de outra 
poderão os Tri·bunais Federa1s de 
Recurso, a E;eu critério, em qualquer 
oestado dá. eausa. ,ex-otjicio ou por 
provocação da parte, submeter, ao 
Supremo Tribunal Feclera.l, tr..ediante 
instrwnento de solicitação declarató
r io . as questões de direito que jul
garem passfv-éis de dúvida e a res-

pectiva solucão necessárin. à decisão 
definitiva da causa. 

§ 1.0 Tomando conhecimento das 
questões de direito, que lhe rorf:m 
submetidas por êcse r-ecurso. o Su
premo •rrtbunal Federal expedirá. 
instruções sóbre o modo de as re
solver. ou a voe ará o pro~esso. se jul
gar conveniente. 

§ 2.0 As d·~c:sões do Supremo Tri
bunal Federal, assim tomz.das. cons
tituirão normas obrigatórias. para. 
todos os Trl·bLmats Federais de Re
curso. 

§ 3.0 Nenhum recurso ca-berá mais, 
para o Supremo Tribunal Federal, 
das decisões dos Tribunais Federais 
de R;curso com fundamento nos 
textos nor êste modo declars.dos, 
senão, em ca"tSSa. diversa. outro da 
mesma natureza. 

§ 4.0 Igual recurso poderá ser in
terPosto nos tribunais de única ou 
úWma instância das justiças locais 
para os Tribunais Federa1s de Re
curso. nos t;asos 1nc!dcntcs na com
petênc!a dêstcs. 

§ 5.0 O Suílremo Tribunal Federal 
e os Tribunais Federais de Recurso 
poderão. também. tomar conheci
m ento direto do roourso. na forma 
em que os respectivos R.egimentos 
estabcl~erem nos casos em que haja 
siüo denegado pelos tribunais recor
ridos. s-empre que lh::s pareça conve
niente. 

/1ls ti fie ação 

No justo modo de expressar de um 
dos mais auturizado~ tratad~stas do 
Poder Judi·~iário. na América. do 
Norte, ·• a .Suprema Cõrte dos Es
tados Unidos é o único trtbunal na 
hist\lria Qtte sem'Pre possuiu o di
reito de decidir. tm definitivo. da 
val~de.de de uma lei nacional. Tal 
jurisdição or1g1nou-se. necessàriamen
te. da invenção, puramet~t.e ameri
cana. de limitações constitucionail'i do 
poder legislativo. através das quais 
todos os juízes tanto estad-ua.is como 
federais, possuem o direito de. nas 
suas respect~vns es!era.s. a.precier da. 
val1dade d·~ cada lei que possa ema
nar de uma legislatura estadual ou 
federal" (fiANN'IS TAYLOR : Ju.risd.ic
tion and. Procedure oi the Su.premc 
Court ü/ the 'Unileâ Siates, página 
n.0 1). 

Deixar, porém, a solucão definitiva 
<ia 1nterpr-e·tação dn. Constitu1ç~o e 
da aplicação das leis federais às 
vã.rias Just~ças estaduais, seria. esta
belecer o caos. 
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.. Cada urna dessas just\ças po
deria pro!·.:rir uma decisão dlfc
rente. d·~ tal modo Que a cons
tituição e as lt\s federais signi
ficariam uma coisa aQui e outra 
acolá.. Os autores da const.itui
cão deciàinm. portanto. Que de
veria haver. ao menos. um tri
bunal coordenador. um tribun11l 
caracterizaaamenlie federal. ~u-
premo c independente dos Es
tados". (W. BENN'El' MUNRO; The 
Gov, o/ the U. States. 4.• edição, 
pág. 508) . 

Ogf a jurisdição de recurso. que. a 
par de wna restrita. e indispensável 
jurisdição origináMa. relativa aos atos 
dos elementos constitut:vos de outro.:; 
pode.res da República e dos coa!lltos 
entre êstes t dos resulta :1tes das r-e
lações com nações estranç:eil"as, e mais 
do que esta jurisdição. ca.racter1za o 
sut>remo órgão jl!diciário da Nação . 

"0 e~tabelecimento da Suprema 
Côrt·: dos Estados Unidos foi a 
mar :a vil h a QUe coroou os prodi~ios 
consumados pelo est:l.dismo da 
América . Na verdade. a criação 
da Suprema Côrte. com a sua ju
risdição Cle recurse~. foi a maior 
concepção da ConstituiGão. Con
cretizou as mais elevadas idéias de 
pode:- legal e moraL <". embora o 
seu protótipo ex~.st!ssê nos tr1bu
nais superiores organizados em 
vários Estados. contudo as tJro
po:.cõcs ;n<tr,estátic:. ~ d~ sua estru
tura tornaram-na subHme. Ne
nhuma criação de ~ovêr:.1o. onde 
quer que ~ejn, dela se aproximou 
em grandeza. 

Nos limites dn. sua competência, 
está. investida de autoridade abso
luta. Das sutts decisões. não há 
recurso. Seus arestos são lei". :H. 
L. CARSON; The 1-listory O/ the 
Supr. Court .O/ the U. S., vol. I, 
pág3. 6-7. 

Se nos detiv-emos nestes conce~t.os. 
!oi para demonstrar que dêles resulta 
ser o Supremo Tribunal Federal. -
criado -entre nós à s.;.rnelhança da su
préma Côrte, - tml órg-ão de naturer.a 
politica. que tem como fine.IJdad~ 
manter a unidade de interpretacão da 
Constituição e áa aplicação das leis 
f~d·erais , velando na uniformidade do 
direito federal. 

Isto. o Supremo Tribunal reat:z&. 
p ela apHca<;ão dos textos da Consti
tuição e das leis federais aos casos 
ocorrentes. protegendo os direitos da 
soel·eda.de e dus indivfàuos. mas. 1lJl 
verdade. aos interêsses em causa, so-

brelevam os da Nacão na unidade do 
se11 direito. 

Ao Supremo Trjbunal, não int.:res-
~am. no sen~!do da sua final 'dace. os 
ct1rcitO!i un c~usa. mas. sim. os pr1n
c1pios coHstiLucionais e leg-ais; a sua 
ação precípua I! no lnterêsse geral. 
e não nos dos litigantes; acima dos in
divíduos. das partes no processo. êle 
visa o supremo int~rêsse nacional. na. 
guarda da sua Constitui~'io e das suas 
lt is. 

Por isto. na sua jurisdição de re
curso. não intet<~ssa a prova dos fatos. 
mas a7)en~3 í'. r.cse Jurídica. constitu
cionul ou federal . que deva resolver as 
rclaçõ:es de dir·~ ito em causa. 

Esta. também. a razão porQue os 
norte-amer:c~nos. imbuidos do maís 
clcVldo idt!a.lismo e an' mados por um 
espírito emintat.cmc: ~1te prático. 
acaptaram, aú :·::-oc::iso fed.cra.t os 
grandes writs ela com.rnon law permi
tindo. à Cõrte Suprema. decidir. de 
plano. ràpidame'1tC as r.eses constlt!l
cícnais ou legais ern apróc0 nos casos 
em litiv,i0, e estab:>l:cendo normas 
ccn!>trutivas. C!l.le são o'u~ :~rvadas pelos 
tribut.ais federais de circáito e d~ 
distdto e pelr>:; trlbu~Hl.is estaduais, 
evitando. por f!s~ mcojo. o cunheci
meuto dir~to de um gr:H1de nún.1eto 
de processos. que lhe itniJedi.ria atin
gi!' cs .sccs elev~dos fins. 

AJém dcs wrils oj appcal. que cor
r~sponde av n osEo rrcurso de apela
ção, e o/ error. que corresponde ao 
no:::so rxurso c:<t.raord!ná.rlo (abolido. 
ata~. por uma lt! i di' 31 de j!lneiro de 
192e. l! ~ut~tituido pe!o 1vrit o/ appeal; 
vide BUNN: J-u.risdiction and Practice 
ot the Courts oj the United S~a,~es. 
pâg. 90> . elo ~ta'beas-conn.t.s. que nos 
e ta.milíar . c de ciiversos outros. como 
o maudamus. o prohibilion. o qu.o 
1carrtmts e o tnjum:tion, que c::n-
contrnm o seu sub~t!tutivo no nosso 
mandaçlo de segurança. e o scirc ja
cias. cuja finalictaàe satisfez péla a<,:ão 
rescisóri.s., udotaram o..'> E:;tados Uni
dos da. Am~ric~\ do Norte, no processo 
federal, o certiorari, qur. vem de 
common law, ond~ tinha. cnractcris
ticas e finalidades um tanto diver~a.s. 
e que é igua!m·ente adotado, con1. fei
ções pa.rticularê:-'3, em todos os Estados 
da. União. 

E' ésse recurso, que se 2.presenta. 
com os caracteres d!! a ttxiliar, de acei
tacão discricto1zá1'ia, de u1i.i/icador e 
const-rutivo da juriRprudência, de re~ 
parador. de êrros judiciários, a todo 
tempo cometidos. de propulso8, r.o sen
tldo du celeblidndc das causas, e ãe 
(lescon[1estionaãor do volume de pro
cesso, que têm, !:J. flnal. de ser de~i-
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didos PE:lo mesmo principio j uríd1co 
- cu.in 1nst!tuü;üo propomos, nn. !ar
ma da. f:tnenda acima. sem o co'l)iar. 
nem da lei federal norte-americana. 
nem das l<::is de qualquer dc,s Estados 
da. União. nem da common law, mas 
de acôrdu r.om os prindptos gerais 
da doutrina e com os efeitos que a 
jurisprudência lhe tem s!do, ob!)erva
dos os princfpios ela organtza.c;âo fe
deral. e . p~rticularmcnte. d&. organiza-

. çé.o judiciária do Projeto. 
A P.~l'a emr·nda. prevemos ar; se

gulntes ohjct;ões: 
1.a -- E' de natureza processual e 

não constl tu~tonal. 
· 2.11 

- E' neri~oso deixar-se ao Ju
diciário C!;t.r.belecer normas cbri~n.tó
ri~ na inl~;rpretação da Cor.sti tu!c~o 
e das iei.s. 

:3.1\ -- l'l.s oue.stões silo z~~lhor de
cididas. z;o próprio processo. em cacla 
caso, ~1:.:lS ~ua.:; formas vrclinárfas . 

Exs.minem:-Js , oois. essns obJeções. 
l .l'l - o P~·pjeto C:~tcrmlm1. os mo

dos por fi\le ~e cxcrc;e a j1~rí1:.dl1~ão 
do Su;Jrem :) Tribunal Feder:>J : I -
nrrl~n.à.riC'!mente. ou orit,?;inàriamente: 
TI - f'?n Tf'~?tT::;o m-dinário : UI -
em recursn e:r!raordinário: IV - em 
1'e.-tlisi1o. Q!ta?rdo ~m bcne~{do ctos con
denjdcs: rm tôdas as hipóteses, noc; 
casos f'SPt><'lfict~dos ~esses incisos. 

Da rr.esmo. forma .. dispõe o P!'o.fe
t.o. o:-m rel;~r;:~o 9.05 Tribunais Fed~ra.1s 
de Rt:;rurso . 

CcmsP.f{Uir! tcmentc. se a Const1tutci'io 
presc1nc!ir da nova foril'la. orop<1S ~a . dP. 
eJ!'e:rcício da :--tm .turisdtc~o . nlío h:w~
rá, depois. melo de a lnstit11fr. para 
o Suprc:rno Tribunnl F'(,·leral e para 
os Trfhunn.ls F'ederats de ~.ecuno . 

A Const1tnlr.ão nort.e-n.merlcRna re
solveu a compf.tênda. da Suprem:.\ 
Cc!'rte. d.e modo ma1s simnlcs. r!l~cr!
minand0-lhc a or1glnár1a e dcfin!t~
do-lhe a de rf.cttrso. cl~ nHl.'Jfl nmolo, 
nos têl'mos. em aue 11 <·: stn~H~l?cf~s~e 
o Con!!res.so ( !nclso ::!. da Seçáo 2, 
do ertigo nn . 

Com ums.. Constit.utr;;ão muito ma.ts 
s!.mplP.s do (lue se:l'Ó. a nessa e com 
um c~=npo, J)ara a let';'islaçüo federal, 
muito mu.b restritú, porque os E:.;ta
dos conse!·vara:Tl a SU!l atribuição de 
legislar sóLre o chrelUJ substantivo, 
em geral. e sObre o di!·eito formal. 
não presr.ludimm os norte-amer:ca
nos. no processo .federal. de um t.D•) 
precio::;o recurso auxiliar. c·omo o cer
tiorari. e a ~ua Suprema .:;órte, com 
s.s decisões Que ês&,e recnrso lhe dá. 
ensejo de proferir. mantóm a unida·· 
de de .1urisprudêl1cia dos seus oitenta. 
e qu:~.tro Tribt..t."'lais de Distrito e 

dos dez Tribunal~ de Cir:::úito, on
c1t!, de on.1iHí%.ria.. !:iftO detimtlvamen~ 
te rc~ulvidas u..s quc1::~út:s l·ow;tttu
<:lOnais. ~~lVO q uawlu aecJamda a 
inconst.ituciona.tiunuc U\: \.anu. id, de
pcuaendo a r<~visão. nos outros casos, 
tia u.i..scrícão < williJt(IJLéS.': ' da Suprema 
Corte ( W. B. Muuro : Our. cit. pági
na 540, . dlscrícâo c~sa q u~ st ~xerce 
pelo cerliorari. 

Nós próprios. com uma Constitu1-
çãv muito mais simples, como a de 
18l:ll, vtmos o ~hn.·tmo 'rribuu:.d F'e
derul abarrotadc. ,!e proc.c!)~.o~, levan
do. às vêzes. dez~na~; de :l.nos a clec1-
dir as causas, o que t.!Qulv:.:dia, não 
raro, â denegação da justiç;~; vimos 
êssc Tril.Hmul dlvlClir~::e t::m Cã.maras, 
com prejuizo cia c;;wbilidn.de c unida~ 
de da .sua jurisprudência; ouvimos 
de tóàas as panes, os ma.b fundados 
clamóres. 

Não será rtif1cil prever o que acon
tecerá com a Co:J::;titulçã.CJ ptojctada: 
ba::;ta.rá. a dJ~posiçiiCJ da letra a úo 
inciso HI do <lrt. 7'7 - tlt·clsces con
trárias a 4lH\iqu.er díspusii.ivo da 
Constituiçii..o, ae uma Constituição em 
extremo m1nuctcndosa - pa ~a abar-
rotar. de caus::ts, L' novo Snprerno 'frl
bunal Federnl e paralisar-the a. ação. 

2.u - Est~:~.b~Je(:P.ndo normas obriga
tóriíls na :nten;retaç:.o c ~~p!ka.çd.o da 
ConstHuição e das leis f~derais, u Su
premo Tribuna! f'càt::ral não r.orna t:s
tãticn. a. Cons tituição e a:J Je1s. n:lo l.e
gisla, mas ebtabeJ~ce a sc~~uranca Ju
:ríciic>\ e orit:-nta os indiv!cl.uos e, par
r.i<:ularmente. os lit! ç~ance::;; firma a. 
consciência do direito. :10s que o tem, 
e al'a.sta de dt-mnnaas inúteb os lit1-
ga.ntc!> temerários. 

Como di~ia Mttrsh:lll. a Cunsl1tu1-
P. um documento que t~'m sido 11-
vremente adaptado "a.s várias crises 
do~ nes,~(;cios hu.ma::r:.~, · · 

"Isto ni\o ~iir{nlfica , d e ccrtu, 
que se 1'a:;:1rn !c n:~•. J::.t.tnt!nte, ou 
em obediêncb. ~o c~prir.ho judl
ciário, muc.ia:u.:a-.-> cl~ inte!'Pl'eta
ç:lo dos p:; ~;c(' i! us cons ~i tuc:1ona.ts. 

Quandü a ti\..&prem~ Côrte f1rma 
c~rta l't't;:n .iurül:cn r n rulir.(l ot 
law>. essa rc1rra tom;;.-se um pre,r 
ccdent~ e :;~.:rá. em ~.:rnl, obser
vada nos casos futuros. lii: mesma 
natureza. 

E' o que se conhece como o prin
cipio do sta.re de~:!~is - flcar pela. 
decisão" nv. B. Munro: Obr. 
cit., pág. 538). 

Pelo seu poder dtscrlcionáiio. na 
concessão do certtor ·. ri . a SupM':ma 
Côrte tem sempre r.r..SPjo de modl!l
car 6. ~ua opinião, e:ccusn.ndo-se. to-
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da.via. de n:nfirmá-la. J)elos meios or
dinârtus dé IH'tH~cs.~'l. ~m tor.1os os ca
sos idénttcos. f!llql.lanto a conservar. 

"Em pontos de vista qu~ latl
mamen te arc~tem os direi tos à. 
vida e à. l)t'O\Wiedade, é essencial 
e óbvio Q1.le a interpretação aa 
lei não f!Q ue su.lcita n mu<l:a.nçl'.S 
.treqü.mtes c caprlchosas. D~ ou
tro modo, tüdO!) os direitos inrliv1-
dunls, contratüS e relações de ne
gócios ficariam tolch~das pc>la 111-
r.erteza . Quanr1o, porém. os ca
sos de interi~sst! público estão em 
causa. a a p licu.ção rí~1c.ia <.lo stare 
decisis n.m ortec!'rh o mecanismu 
do progrt:sso social. Nl:ls decisõt~s 
dos tr~bunn i :;, corno em tôdas as 
0utras exnrt:s~óes do julgamento 
humano, a re\·crência pelo pa.asa~ 
do p0de sf!r· l1:vad:::. demasiada
mente tutw<:. E' fu.nc.:o do judl
c!ário fac·&:it.ar o pr0gresso so
c!al. rr.as num c:1m1 :)ho ordenarlo. 
llm t.ribw~a l J1il.o deve . portant(J, 
revogar sua.s nrópria5 dedsõ(\s, 
ent-1uanto qu(• não conve~1cido de 
que melhor .iusUça fará p0r l!~se 
modo" (W. R. Munro: Obr. clt., 
págs. 5Jü~5J'9) . 

'E' PE:lo certioruri que se torna pos~ 
sivel a vigência dêsse salutar princi
pio do stare decisis , porq!J(!, pela ra .... 
culdade dís<"mnlnntóría na concessão 
do recurso. o tr11Junai pode, a Qual
quem tempo, mudar a sua Jurispru
dêncis., mantendo-a, todavia enquan
to isto não suceder sem a necessida
de de perd~r o tempo que dcveré. con~ 
sattrar ao estudo de outras tese:;. 

3.0 - Com a consciência de que os 
pri11cfp!os flrmacios numa deci.siio St! 
destinam ~ servir de normas obri~a
tórlas aos t:rlbunais 1n.feriores. um tri
bunal super;or não terá. senão motivos 
para ma1s ucura.danwn te P.studar a 
tese propo!ita. seja para firmar um 
precedente, seja 1Jnra modificar uma. 
jurisprudência. Longe de soherem 
1isco de uma ôecisão impensada. os 
direitDs em c::tLlsa serão multo melhor 
protegnàos, pe:lo pr'mclpio ào stare de .. 
cisis, Que h&. dr fn.zcr com que os ma.~ 
gistrados muito mA.is se compenetrem 
da importância da~ st~as decisões, da. 
necessidade da sn!l profunda medi
tação e do seu acur .. ,do estudo, pois 
que verão, além das partes litigantes. 
do direito e dos interesses em causa, 
a prote~ão imensa das suas sentenças 
estendendo··S\'! a todos os cidadãos e a 
todos cs casos idênticos, influindo na 
sociedade tôde. com os seus efeitos. 

Igual ~ntlmetlto de responsabtUda
de os ha de inspirar na revogação da 

sua jurli-:prudl!m:ll.\, (}\\1: , no entanto, a 
qualqut'l' kmpo, ~o<,<:rüo f{I.Zel', ele mo
do fát:il c· rftpldo. 

O ct:rl tora ri é ~lortntn to. o recu.'[}O 
rnnl~ ncl~ :<nmdo, ··· c o reputamos c~
senc:ial · ll!U'Il est.a.bclc<.:er o pnu
c!pio dr, stm·c! drdtd3 e para se modi
ficur, (!e nw•tn ~t·ml. u. jurisprudência, 
qucu1do rt!lt•vtultt·s m?.líes a i!'to con
dUzLtrn o t rll;Ullld .S\!l)f·rior. 

N:io llf>H p~nc·c'r! , potll, procedente a 
ob.1eçi'w clr tn<•l!IC•r rlr•rc:~;a dos cl1relto3 
em rndn t:n t ; , pt'lo.'l tJruce:;sos orr.il· 
n:\rlcJs cll: l'l'r:ul'." ' r. 

Todos qut·:·,·m \IU&Uc;n m·onta e to
dos a.nsr·l~~ 111 . r r o~• nr ttH eosos. pela de
clstln do m1. tt~ nlto trltumnl; o meio 
c~e r.orl~('J-!' t llr ~'t" c>bh·~ l vo c o de ra
zcr rom qnr· r~ttr• trlbtliHtl se pronun
cie uma vn• .. r l'rrn. ~~hr~ n relaç!ío 
de rHr,dlt l. lliH' lhl' ~r}l\ kvude. em 
(1\t ~dCJ\.tt•r t'l\ \11 1\ , nnt1'" do que rnu1tas 
V<hC~. I' ft•I'CI\dl,\\11'1\lt• mal. P'.!lO 
Rcúrnulc' ''c· /lr•rvl~· ' J Nn t.Odn!' 8.3 cau, 
s~s lc.Jt'nll r 11 '· rl'~~oolvondn-os . freqüeu
t.i'Ol1 ' lll1· . dr · tPorlo r.nntr.\rto. pela falta 
de tt'lllpo liltt'n mc•c11t n.ç(\o 1.; estudo . 

Vr.lruno11, n:.r.orn . d~ modo t;umário, 
AS r.:lt'Mtr•rhtlc:nll dê~.sc recurso. no 
d!rrltn l:ort<··nmt-r1cano. t ati SUfJ..':) 
tulwll. 

E' um l'c·cnrm rw:rfllar e "cOmi) rc-·
<:tlr!,(\ nur:tmr t:tr. nuxi11a.r, tem sido 
freei llrn· <'1"11 r•n I r. rmps·eiHtrlo p!\r:l. 54 .. 
prir hm\x•·.(lt-t• nn f a lhn.s no r,.roc.e~.!=.o de 
um ,. ~t:o~o pon ~tc•nt,. de n ne Ia~ãrl ou cl~ 
rN~!If'.•,o t•)(t rrHmHnárlo'' (Ch. P. 
wn~lnm" : r 111 F,.t!rr:ll f'raf'tlcc. 2.• ed., 
cap . XXlX, I 4 .11 1 . <!Vlt.ando, por êste 
modo. l()V"f-"'' 1\ ~rmo nm processo 
faiho, 011 tl4•ttoltuo::w. 

Ern ~"to(' <~ ltl4·U <'.nrt\~r d.omina.nte 
na. comrrwu Juw. uwdu. cc.rno era so
ment,,. .. J>larn t·nrrl ~tr srnr~rret~ões de 
um f•l'l)('.,Jr,,n li\ prrrt nt~ o tribunal. -e 
nA o com o r·u lll'l(.J r~ trnnrcil nki.rto, para. 
l'eVf'T n jtli~Hlllf)llto cl<7 utn trlbtmal in
ferim·", ":('lliWrt ~ · ·'-~' OI~«' lhe !oi cl:tc!o 
pelo Jurtlt•fe~ru A.d c1c lf\{)1 (LoVEI.A}7D: 
A~lutt• .lm IMrlkHon o/ Federal 
Court.~. c !Jnt ~ . '' P"rH corrigir. tum
b-\m, tlC('f•rt"r' fttt jurlrsrU('I\o . BAXLEY, On 
Uabetu-(•o, l i li~ cuJd Spr.ctal Remedies, 
vol . 1.0 , • Hl\ • . 

P'tlli\.'4" &&ltllllllar. ou liUpletiva, êle 
a e:~u•. \'"'\ h! \li\ lm,.:~t.n. no cu:r-so de um 
JlfCX'.(1MO, pn r a amn tr ulguma falta 
cxt.!!t.cnl''· ' '''"' o tttn de preventr o 
êrro, "IHtl~ 1111ct dct l'e>rriR"l·lo, e parn 
t'V1t.nr nmn 11"t'.-llil('Ao de j~t\çn QW!1· 
do r,t'•nhum n11tro re-m~dlo legnl é ca
blv<'\ ( nltltWU'I'lt'ft, .P'«f~ral Procedere, 
l 040. l <&UH . 

Auxtunr. <>1\\ malt "mplo sentido, êle 
flinda o A, como me~ permissivo, pa.ra 
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os Tribunais de Circuito na." rtu~s
tões em que t;~ (~ucontrcm ern difi
culdade de r~solver dcterm1n.uc1o ponto 
de direit(), que !'.Urja no julgam~nto <h\ 
causa, de ccmsultar (Cf~rtl/1cll'r, !liL 
técnica da prcK:t•st~ol n Fiuprernn Cór!).!, 
para uma. soluçün iLuvnANP. oh. elt., 
H 36 e :Wll. 

E' um recurso de nct:iwdo cll:;cr'l
cioná.rta, porc!uc :o.ú n~;.-.lrn su 1~-t rm l !c. 
à Suprema Cór~ c tH;~ Trlbunnl~ ,te 
Circuito, de~mp.~nh.~~r n ~~~" t!ll'v:uln. 
missã-o soc.1al de gLmt·clilS c.l<.\ Con:-~t ltul·· 
çã.o e das lds fcu.eral~ 0. <l4: u:1l.fJca
dores da jurisJ:rudénda. !;em que pos· 
sarn nisto ~·'kr iln~}edí<ins ll~~!,'\ multi
dão dos !nterés!:(!S púrt!cula r<:s em 
jógo e Ptl<~R formalidades dr;:; pNX'l's
sos ordinário::, em recursos <.1-~: ~<.:e l WL
ç9/l forma! e o~'lriga tória. 

"Ao passo que o re<.urso clt~ r:er
tiorari nunc;~ s.i:rt.. n ·cu -.:arlo pelo 
tt·ibun3l, c:m um cnso r: c:r·qu;ldc,, 
deve t~~r,s.e em menu: Qth': ~'\t' nà.(1 
é de direito mas ela tiL.cri r:ão el e~ 
tr1bunal. psra a sua euuc<: ~;~~H> ou 
denegaçúo. como me!hcr sat!~fnç:.t 
aos fin~ da ju~U(:.a. N:~ c t ~n<:CS:i~O 
ou na recusa do recurso. lll:: tribu
nais f.Xerc<.:m uma di!l<:ric;·üo x~WÍ(>r 
do que em ~·cla~·rw a qur.lqllt'r c.u
tro assunto, t.enl11) sido C:teldl<io 
que ~ )Jf)c.te r~.custi- lo ulnctu on(f.: 
não se vt:rifl.qu~·m 11(';-:llgt~ntl;l s d1> 
supltcante e us êrn.s !i<·J nul np.:l
renws ctõ ~ro-::e~~o. ::;~ o Jult.: IHil~. ll
to, ~m <:ünjunto, [.lnr''C<' conc· tn, (" 
até anue E;\t·ro .. c; prt" jud!c!llb se In rn 
aparentes ~rá rc·cu~ur1u .. , •. 11.1'.1 \'t! 
inconv<:nient€ t>úhlkn poP.sa l't!· 
sultar da sua <.·onc<·M~o" 1 H\Jr.JNfl 
CASE LAW' ob. Ccrl ioruri . n." fJ• 

"E' da hlstó;ta do cl~!rf/IJ~ar~ qw, 
das petiçõ~!i aprr~;<'ntíLdlHi. pun1 
interposição <!~ l 'f<'\lrb<J <!~,..~t\ 1\1\

tureza, ~<'•mente cercn. d~ lliJ'UJ. 
quinta par~ é re<:ebi:l:\ Jlum •:o
nhec1mento, e, dest.u!l up~n.tHI 
cêrca de rnet:-.dc n.l<:u n<:n provi
mento. O r~c""b:mento dl> rc!curso 
depende nr>er!as da von t.a.dt- dn. 
Suprema Côrtc . Ela pode depois 
não tomur conhecimento du re
curso, da~-lhe ou n-egar -U1e pl'ov1-
mento, confo.rme n int.('fêss.e d9. 
justiça". (WA.ar., From Court to 
Court, ~ 47). 

E' wn recurso untjicudor e ro~tru.
tioo, visto como, por êle, o t.rlbunal 
nã.o d~id.e questões de !a to, mas ape
nas quest6es legais, tese~ jurídicas. de 
alta rele'\;ância, em !oco, .:10 processrJ, 
"questões de direito somente, c nunca 
uma. q~stão de direito e de tatu" 
(Rtn.ING CASE LAw, ob. Untted Stat~s 

Courts, n., 89), mo.tivo por que as de
cisões do tribunal superior se tomam 
normas obrigatória.'i, JYd.rn. os tribunais 
inferiorer., verdadeiras lds interpre
tativas d0 Pais, até que o próprio tri
bunal superior as revogue, ou que o 
poder constituinte ou !:?.gislativo dispo
nha de modo ~ontrário. 

"X!:ste recurso sôcn<>nte é ad:ml
tido em casos de dúvida ou ·de 
&"l·ande tmportã.ncia''. 

"0 objetivo de .se conferir à Su
prem;.~. Côrte esta ~om~~ncia de 
su~rvisão foi ass{)gurar &. uni!or
midade de decisão e evitar a di
Vt'l'Sidh.de de julgamento que pu
dessem I>revalecer nos di:ferent&s 
circult.oq. Conf-eriu-se, assim, à ' 
Suprema Côm o poder de corritiir 
qualquer decis~o dos Tribunais de 
Ap·!:! ln<.:fl.o de Circuito" (LOVELANll, 
oh. cic., § 273 RuLrNc: CASE L.Aw, 
n.s . 8.9 e 90). 

Peto ccrtiorari não se revê o mé
rito da CJUCstão, o trlbun.?.l restringe
se à l'i~c!são e reparação dos erres de 
direi to, o pés o da prova de fato não 
pode &er lJva.do em consideração 
(BAIU::Y, obr. cit., vol. I, 187: BUNN: 
o'b. cil., páe . 114 e ca:.;os a1 citados>. 

E' o .recurl::o proposto um meio fá
cil c pronto de reparação dos erros 
tu.dtciários. porque, à semelhança do 
que ocorre no direir.o norte-americano, 
o estru~uramos de fonna a ser inter
~to em f}Ualquer esta.cto àa causa, 
trat.9ndo-se de questões p~nd0ntes nos 
Tribunais Federais d~ &ccurso, e. na 
última 1 ll!:tânda. das ju.stiç.as locais, 
par:. ês5-€s tríbunais, t ratando..-se de 
cnusns pncessadas nessas justiça.s, em 
que s~ja da compi!~ncia d::ts mesmas 
protcrlr st:ntença definitiva <HANits 
TAYL'lR: ob. dt., n .0 104, c tôd.as as 
demais obras já citadas) . 

Pelo cerliorarl, n~o hé. necessidade
de se aguardar o longo térmo de uma 
açã.o ordbá.ria, de uma apelação, de 
um recurso extraordin~rio, de uma 
rescisória, com todoo os ônus e des
pesas, d~ provas dificei·s e caras, na 
incerteza d<! corno se decidirá uma 
questão juridica, prejudicial, que fará 
ruir tóda essa ).).rova: é mais simples, 
é mais fácil, é mais prático, que- essa 
questão se resolva, desde logo, e que o 
proeêsso se ~ncerre ou prD!sjga, de
!Jendcndo a~nas da prova, que, de an
temão, :,e sabe não será inútil. 

E' o certiorari um recurso propul3or, 
no ~ntido da celeridade dos or~
sos, e descongestion:ador do volume de 
causas nos tribua.is, porque mata., 
desde logo, a.s que nã~ devam vingar., 
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e evita que nasçam as qu~ devam mor
rer, pela temeridade dcs litigantes . 

Num acórdão da Suprema Córte, 
se disse: 

"As Côrtes de Apelação de Cir
cuito foram criadas com o fim cte 
Rllvin.r esta Côrte do pêso opres
sivo dos litígios, em geral, qu~ im
pedia o exame e o julgamento dos 
casos de interêsse público e pro
traia · os litigantes em busca de 
justiça. No interêsse, porém, da 
jurisprudência e da uniformidade 
de decisão, para usa r da lingua
gem do eminente jurista e esta
dista que relatou o projeto. !oi 
estabel-ecida, sob o ~ 6.0 , a neces
sária supervisão da nossa parte, 
de modo a se evitar a div~rsldade 
dos julgamentos e a rastar o perigo 
da inadvertência de conclusões ca
pazes de envolver teses pondero
sas e sérias • • . 

. E noutro acórdão: 
"0 rá.pido cresci:nento do pais 

e o er.onne acúmulo de lit~gios, 
importando Qll<"Stões de cRráter 
federal, juntnm-~ an número de 
casos aqui ch(;gaclos para revisão, 
tornando impossível a ê&te tribu
n&.l acomoanhar o aumento do 
número c:re casos na sua crescen
te lista (grO"...ving docJcet' . A si
tuação havia-se tornndo de gran
de p.ari'SO c muitO$ fJb.n(~s de alí
vio foram eug~ridos e ciiEcutid()S. 
O resultado foi a 1-êl (le 3 de Mar
ço d.e 1891, cujo 1:·-eas~mento foi 
a criação, em c.a<ia um dos cir
cuitos, de um ttibutH\l de !'€~ursos, 
composto de t~ê5 juízes. cuja!J dc
cisõe!:, em certa cla ~se de casos. 
para êles recorrivdc;, seriam fi
nais . . . N..:>ve tri b u n ~li~ d ís ti n tCls cte 
recurscs poderL'lm. i)f::las suas di
ferenças d~ o-pinião, a não ser que 
controlado!i pelo poder de r-evisão 
dêstc tribunal <a Suprema C6rw l, 
criar uma deplorável confusfio em 
relação às regras de decisão fe
deral". (Apud HANNIS TAYLOR, 
ob .. cit., n .0 100) . 

Dai o § 6.0 da citada lei, instituin
do, como recurso federal. com cs.rac
teristlcas próprias e diversas da. com
mon la.w, o recurso do certiórari, como, 
em rápidos traços, p descrf:vemos . 

A princípio, foi a Suprema Côrte 
e;ctremamente parcimoniosa no exer
cício do seu poder discricionário, na 
·conce~sã.o dêsse recurso, como já ti
vemos ensejo de dE-monstrar . 

Tã.Q útll se revelou, porém, na prá
tica, êsse recurso, que vem êle sobre
pujando e substituindo os outros . 

"Uma aprc~i:l.çã.o ~~E:r::tl d~ efei
to, s6bre a jurisdição em rectuso 
d:1. Suprema Côrtc. do At,o de 13 
d~ Fevereiro de 19-25, revela que 
a maior parte dessa ju:risdição 
consiste na diEcrimlna.ção do tri
bunal para expedir o certiDrari. 
O recurso extraordinário <errar, 
abolido em 1921$) e o de apelação, 
para a Sutnerna Cõrte, das Côr
tes de Distrito, f nrnm abolidas 
(com cinco exceções): asstm, das 
Côrt,çs de Af)!.'lação de Cjrcuito. 
com uma só (!XoCf.Ç:io, da Côrte de 
REcla.maçõcs, inttir~mente , e dE:t. 
Côrte de Recursos do Distrito de 
Colnmbia inteiramente , também . 
O eleito óbviCl é gra-:1demer~te au
mentar o númr.ro de a11licw:ões 
para o certiorari e tornar' ês.~·e · re
curso e os proces~os para obté-lo 
uma i-:nportante feição da juris
dição e da prática federais" 
BUNN : Ob. c1t ., págs. 116-117) . 

Pelo Projc to, 5ómen te em recurso 
extraordinário o Supn•mo Tribunal 
poderá. reformar uma decisão con
trária à Constituição ll.ctra e do in
ciso tn do art. Ti> ou à vlg2ncla ou 
valid:~de de uma. lei federal <letra bJ, 
ou favoráv~l a u ·&lUl lei local impug
n ada e mantida contra a Constituição 
netra cl. ou, n.!nda, sanar a diversi· 
dade de interpretação definitiva da 
1~1 !edt-ral entre: os Tribunais Ii'e-
derais de Recun;os, ou entre qualquer 
deles e o próprio Supremo 'l'ribunal 
F ederal Oetr:l d 1. 

Só. port.antn, tarcUamente, depois 
de se ocuparem a justiça e as p~.rtes 
durante anos com uma causa. de !iC 
des.penderem soma:: en0rmes <'Om touo 
o género de pro v tu, ::,e dará.. ~o su .. 
pr~mo Tribuna l, a oportunidade de 
e:r..ercer a SU9. a!ta missão de rest:til· 
rar a verdade do texto constitucional 
ou da lei fedc_ral. quando, de principio, 
o caso poder1a t<r encontrado a sua 
solução. na d(tiniç.ão t:X!lta, pelo mes
mo Supremo T ribunal, do texto con:;
titucional ou da lei lederal, por um 
recurso fácil e simplt':s como o que 
propomos. 

Pel'D ststema. do Projct), no caso de 
diversidade de decisões C.os Tribunais 
Federais de · R.ecurso, semente após 
pelo menos duas àecisões diversas sO
bre a mesma tese juridica., poderá o 
Supremo Tribunal 1nten1r. e só mo
vido pelo interêsse particu:S.r dos li
tigantes, para restabelecer a verdade 
do texto constltl.lclonal ou d.a lei fe
deral, ao passo que, 1nstituldo o re
curso que propomos. cs próp:tos Tri
bunais Federais de Recurso, ou o 
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Supremo Tribunal 1-"'e<leral, indepen
dentemente do int(;rês::,.:; das partc:J, 
promove1·ão a unidadP- das decisõef!, 
para ma~or prestigio da l;onstl tuição 
ou da lei federal e do próprio Poder 
Judiciário . 

Só assim, por uma ação constante, 
rápida, eflciente e independente do 
interêsse individual dos Utiffantes, ta~ 
remos do Judiciá.rio Federal o ('}bjeto 
do nosso culto e do nosso respeito e 
lhe daremos a preeminéncia que de
verá ter, na nossa vida jurídica, para 
garantia de nossa democracia; só as
sim lhe daremoo oportunidade de 
exercer uma ação construtiva do di
reito, semelhante à ação do Judiciá
rio norte-americano, sob a égide da. 
Suprema Côrte; só assim a jurispru
dência será uma r~alldade, a inte
gração da Constituição e das leis na 
vida nacional. 

Não se (:or.segulrá lsto com os pro
ce.sos pe;:;artos e tardos do no~so ve
lho direito português, mal adaptados 
ao regim·e federativo: nunca teremos 
à. jurisprudêncla, no verd.ldciro sen
tido da palavra, a lei viva, mas, ape
nas-, um amontoado de decisões, es
parsas no t:empo, contraditórias, mui
tas vêzes. sem QUt! jamais re.sulte 
pronta e límpida a v<'rdade da Cons
tituição e das leis federais, de modo 
a Que no stare deci.çis r~pou~~ a tran
qüHidaâe e a segurança dos direitos. 

"A frase stare deci~is. et non 
qu.ieta mon~e ·- regular-se pelo::; 
preced.ente3 e não trazer distúrbio 
ao1: pOiltOS tirwnados ·- traduz a. 
politica dos tribunais e o !)rincipio 
sôbre que assenta a autoridade 
das decisões judicia is, como pre
cedentes nos litigio::: subseqüen
tes. 

A doutrina é denominada, cor
rentern.ente, come a r(:~ra do ata
re deci.s-:.s, e, de modo r;era.l, con
siste em que, firmado, ae vez, um 
;>onto de direito por dec!sM jucll
ci&.l, êle forma um precedente de 
que se não deverá, depois, des~ 
vi ar. A regra stare decisis tem, 
como sua finalidade, o salutar 
efeito ea uniformidade, cer".,eza e 
estabilidade no direito. Encontra 
apolo no silo prindpio de que, 
quando os tribunais l)roclamarem. 
para a orientação e o govêcno 
dos indivíduos e do público, certos 
princípios dominantes do direito, 
ou derem uma interpretação, ou 
aplicação, às leis, ne. confiança 
da qual os indivíduos e o púb~o 
repousarem, ao celebrar contratos, 

não devem, depois que êsses 
principlos foram promulgados c 
depois de que tssas tnterpretaçõ<::; 
up1icações toram publicadas, re
tratar-se ou revogar aquêles o\1 
estas, perturbando, conseqüente
mente, direitos contratuais em que 
as partes se enpenha.ram e di
reitos de propriedade que forazn 
adquiridos, sob a fé e a confiança 
de que o principio proclamado ou 
a Interpretação ou aplicação ado
tada, no aresto, era o direito do 
país" (RULING Cfo.SE u.w, vb . Courts 
n .0 29). 

Para isto, é preciso, porém, que a. 
ação judiciária seja pronta, vigilante 
e unificada. 

Não esqueçamos de que o Supremo 
Tribunal Federal é um só, para um 
paLc:; imenso, como o nosso, que ainda 
está na infância do seu desenvolvi
mento; que. por isso, não pode êle ser, 
come um trfbnnal comum, destinado, 
apenas, ao estudo e à decisáo dos in
te-rêsses particulares em jógo, nas 
causas que cheguem ao seu conhe(!i ~ 
tnento ·, a. sua mtssS.c é muito mais 
eleva~s; ca·be-lhe a. guarda da Cons
tituição. em todo o pais, velando n<.~. 
sua exata interpreta.çãCJ e na justa. 
ê.pEcs.ção do.s seus princípios aos casos 
não previstos; cabe-lhe, mais, prover 
pela. vig--f•tlCia e validade das leb fe
derais e ma.nter a unldade do direito 
ftder.ll !!través dcs tribunais fE:deraic; 
de recurso, a é\(> subOrdinados, ')ri
enta.ndo e .formando a jurisprudência 
dêstes. 

Para tão alt.a missão, é preciso que 
a cor1stituição proporcione ineios fá
ceis e rápidos, confiando ao seu pru
c!cnte n.rbitrlo os recursos judiciários 
que lhe pe!"rnltum em tudo velar, sem 
que a Slla subordinação a t'órmulas 
rigídas e a proc~ssos lentos e tardas, 
possam imr>::di-lo de alcançar a :;;ua 
finalidade e de bem servir à Nação. 
eminentemente política; é a voz viva 

A sua missão é altamente política, 
da Constituição e das leis federais; 
tem de pairar muito a.lto, para ani
.m.á.-las com a sua. sabedoria e o seu 
patriotismo; não pOde perder-se .no 
emaranhado do formalismo .Judiciário. 

Requeiro o destaque da expressão 
"por cinco anos" do art . 82 do pro
j~to revisto para ser incluido, depois 
da palavrll "será" no art. 2.0 do ato 
das Disposições Transitórias. 

Sa.la da.s sessões, 7 de setembro 
de 1&46. -- Juranc!ír Pi.res. Indeferida. 
- matéria not'l(l • 
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Reque-ko destaque para a emendar 
n." 3. 773 ao art 123 do proj eto pn~ 
mitivo e referente ao art . 8.0 dú ato 
das Disposições Constltucionais Tran
sitórius. 

SaLa das Sessões, 7 de setembro 
ue 19~6 . - Jurand·!r Pires. 

N.<) 3. 773 
Art . 123: 

Desloque-se p3r~ a Seção I e subs
titua-se }>O!": 

Art. . . . Elm 1~1 orgânica determt
nSJ: -re-á. como .será reeomposta a si
tuação anv=nor <:om a ane-xação dos 
territórios desmembrados dos Estsdos, 
ou quais cs que -1dquirírão emancipa
ção política: e .!omv os interêss~s da 
Federação serão atendidos, n.uxtlia.n
do-s.e, para isso, .)S Estad~ na :forma 
do§ L 0 do art 114. 

Parágrafo úmco - suprima-se. -
Indeferido 'J)()rqu~ se refere à di~po
sição do texto wrmanente. 

:t~equeiro destaque para a emenda. 
n. 0 3 . B~·4 aditiva uo ato das Disposi
ções Constitucln.:ais Transitórias . 

Sala das SeSJ.:l)es. 7 d.e setembro 
de 19.W. -- Ju.randir Pires. 

N ." 3 .754 

Art. 81: 

Acrescente-se uma alL'"lea ao inci
!:iC li . 

c> Os habeus-co1·pus, q,1ando hou
ver perigo de c;.f: :onsumar a violên
cia, antes que omro juirL ou Tribunal 
possa conhece-r J o pedido. 

J u st i ti c a ttva. 
E' conse-qüência da emenda propos

ta à alínea h dJ mciso I do art . 77. 
- Jurand.ir Pires. - Paulo Nogueira. 
- Indelerido a matéria t do texto 
já deliberado: Aart. 101, h, Projeto 
revisto. 

Requeiro prefert>ncla. e destaque 
para a. emenda n .0 3 . 708, (art. 12, 
IV) - <Art. 41, IV do projeto re
visto> . 

Sala das ~sóes, 12 de agOsto de 
1948. - Ju.randlr Pires. 

N.0 3 .708 
Art . 12: 

Acrescente-,s.e: 

IV - Pa.ra, ~otn<> Assembléia Cons
tituinte, discutir ~ votgr as leis cons
titucionais. - Pa·u.zo Noguetra. - In
de!erid.o: o plcilário rejeitou " maté
ria. 

Requeiro prc!erênda e desttJ.que pa
ra a. t:menda. 3 . 7<>4 - art. 6.0 - ~rti
go 3ti <i o projeto l'CVl.sto . 

$ala das St:ssões, 12 de B.5'ôsta de 
1~46 . - Jarandir Pires. 

N.0 3 .. 704 

Art. G. 

Substitua-se por : 

"O poder supremo da União é f:Xer
cido pelo Congresso Nacional. 

O executiva, o judiciário, o econômi
co c o financeiro exercem poder ema
n-ado da lei, como executadores ou vi
gilantes do seu f iel cumprimento." -
Indeferida, já j oi d.eiiberctdo. 

Requeiro preferência c destaque pa.~ 
ra a emenôa 3 .711 ·- art. 117, letra c 
verso art . 7.0 - VII letra b do pro
jeto revisto. 

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

N.0 3. 771 

Art . 117: 

Suprima-se a lt-tra c. 
Jurandir Pires - Indeferido pela 

votaçcío do Tit. 1. o . 
Requeremos a v. Ex.11, preterencia e 

destaque para discu.c;!.>5.o e votação da 
se.gu!nt.c emenda, que trata da cria
ção do Poder F!hancetro, n.0 3 . 704 
(art. 6/>) . 

Sala das Sessões. 1!! de agós.to de 
194D. - Jurand.tr Pires. -Indeferida 
por v(Jtação anterior. · 
Requ~iro destaque no art. 35 do Ato 

das Disposições Transi tór!as das pa
lavras "cu processo a<inúnist.rativ:l re
gular'' com objetivo de suprimi-la~. 

.Sala das Sessões, i O rle setemb: o de 
1946 ·- Jurandir Pires . - Ir..d.eti,·o, o 
destaque, sóme-n te pode ser admitido 
até aprovação c!o prt,;jetc e êsse se fez 
anteriorme:'Z.te. 
. Requeremos a V . Ex.~~. preferencia 
e destaqut! para discussão e votação 
em separado da emenda. n .0 3.854 <às 
dis.posiç6es transitórias) que raz re
troagir garantias constitucionais à da
ta. da instalação da Assembléia Na~ 
donal Constituinte. 

Sala. das Sessões, 12 de agôsr.o de 
1946. - Jurandtr Pires. 

N.U 3.854 

Disp-osições Transitórias: 
Acrescente-se um artigo ao 'litulo 

F.epec1a1 onde convier: , 
Art. . . . Os dispositivo.; desta cons

tituição re!erentes às garantias 1ndlv1-
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duaiõ e dos Servidores do Estado re
troagem, quando em beneficio do ind!
viduo. a data da instalação da As
sembléia Nacional Constltulnte . 
Jurandir Pires. -- Indeferido - a 
Constituição asegura cl.ireUos a cotro:J . . 

Re-queremos destaqae, para que ôe 
acreue-nte ao art. 32 do ProJeto da::> 
Disposições Transitórias, em seguida 
A p<~.lavra "jornalista.", da expressão : 
41e do tuncion9.no público civil e mi
litar. 

S::.la das Scssõc.: , 7 de :-:etemtro de 
1946 . -·· Alvaro Ac:Wlpho. - Gilber~ 
to Pforú.:L<?s. ·- Pereira da .Silt,a. 

. lruit:j'!:7'idO. 

D isposi(,:õe:.; Transi tórtas 

Ao a r t . 18 . 
P..equ~remo:; d ~st~que, pura que :)e 

acres~er.te ao art. la do Projeto das 
Dispo.iiçóes Trnn.-i tórbs, em seguidl 
à palavra "magistrados". da expres~ 
são ; "e aos funcionários públicos ci
vis e militares'' . 

S~ ! =t da;) Sessõe.' . 7 de tetembro ele 
19~6 . -- Alvaro Adolpho. - Pereiru 
da Si /v!!. . - Indejerià.o. 

Onde convier: 
A lei ordinária reorganizará. em 

moldes modernos, racionais e cientí
tic'os todcs os serviços que são pres
tados em caráter pennanente a am
bas as casas do Congresso. 

JU&ti/i~(lo 

Nas conülç6es atuais de evolução e 
progresso. em que 6. organiz&Ção ci
enti!ica do trabalho é doutrina vito
riosa e que, até mesmo as organiza
ções particulares ad\)t.am processoe 
consentAneos com êsses métodos; ca
be-nos pleitear para ambas as casas 
do Congresso Br~lieiro eond.Jçõe.s mais 
!avortve1s de trabalho . 

Ná<> basta possuir uma b6a blbUo
teca, uma secret.arla, servlços de co
mW'Ucaçóes postals-telegráf!coa, poli
ela interna e demais servlçC6 anexos 
e subsidiários. 

E ' preciso, para um perfeito fun
cl.onamento, que êsses órgãos estejam 
grupados e sistematizados em obedi
ência aos ditames da técnica moC:er
na, e uma supervisAo comum e uma 
ortentaçlo dirigida no sentido de ob
ter para os congressistas os mais am
ploe resultadoo, isto é, cem por cen. 
to de rendimento de trabalho . Or-

gãos de estudos econômicos, financei
ros, sociais, publicitários, orientado
res ~ acessore.s lJ(>derlam existir den
·tro dessa organização com o obje
tivo de alertar, contribuir tecnica
mente, para o melhor desempenho da 
tarefa. do legislador. 

Sala das Sessões, de se tembro de 
1946. - Abelardo Mata. - Segadas 
ViaM. - Gurael do Amaral - Plfnio 
Barreto. - Aureliano Leite. - Ju .. 
randir Pires. - Inde/erick> a lei or-
dináriu pode jazê-lo. , 

Re.qu.eiro destR.qu-e do art. 25, ps.rs 
qu~ sej:l suprimido . 

Em 7 d-e set.~mbro de 1945 . 
Amando Fontes. - Plínio Lemos. 
Indeferido, pcw \er o dispodtivo re
produção da C:onst i tuiçdo anterior. 

Requeiro c-estaqu-e da minha emen
da n . 0 3.200 qu-~ diz: "Em caso al
gum a. lei permi!,ir9 em qualquer par
te ào te·rritório là<'lonal a concessão 
de exploraçã<l de Jôgo de azo.r . 

Sala das Ses.sões, 6 d-e setembro de 
1946 . - Barreto Pinto. - Indeferido 
por c.3tCU' jtnà.a 'l votação do capi
tulo . 

Reque-iro pref.zrência e destaqu-e pa
ra a c::·menda n . ... 3.800- art. 170 do 
Projeto Revisto. 

Sala. das Sessões, 12 de a.gOsto r.te 
1946. - Jurandir Pires. 

N. 0 3 .&a5 

Art . 159 - § !3 - nuprima.-se. 

Just1ficativa 

Estou c-erto que dispensaria qua.lquer 
justittcstiva Se a rellgiã.o é uma. ver
dade sublime pode ser pregada. livre
mente mas nunca 1m·posta à. som:bra 
do poder temporal . 

O caráter assumido por constar do 
curriculo escolar, com ou sem freqUen
cia obrigatória, lhe deSi)restigia a ftlr
ça ~mpe-rior de co!l.Vlcção e de !~ . 

Nota-se a ascendência do interesse 
temporal sôbre a 't·erdade luminosa do 
esplrttual. Desprestigie. essa últtma e 
ma.rt.lr~ ~ almas pela. impo~io do 
primeiro. - Jurandtr Pires. - Inde
ferida, pela rejmçtto d4 emenda elo 
Deputado Hermes Li11l4. 

Requeremos de-staque da emenda. 
n. 0 2. 864 <Oaston Englert) para su
presslo do asrt. 20 do projetiJ. 

Sala das Sessões, 12 de as&to de 
1~. - Gaton Englert. 

Requeiro • .destaQue para a emend11. 
que tomou o n.P 2.930, do ante-proJeto. 
ao art. 130, & 2.0 da constitu194o e 
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que no projeto em discussão se re!ere 
ao art. 19, § 2.o . 

o pedido de destaque se justt.fi<:a. 
porque atribuir ao Estado em que se 
verl!!<:a o óbito, o direito ao tributo 
de sucessão, é gra..ve injustiça que re
re oo direitos dos Esta.doe em que ~e 
acha. a. sede da. fortuna cuja tre.ns
m.iss8.o se gra" a . 

E, como o ilustre relator decia.a 
que parece haver êrro de iDl(pressâo 
na emenda que não está sutk:ieme
mente clara, reproduze a red ~ào 
atual e a redação prOfPosto.: 

RedaçA.o atual: 
"'0 impõsto sôbrc transm!ssão cau

sa-mortis de bens lncorpól·eos, inclu
sive tftulcs e créditos cabe ao Es tado 
onde ee tiver aberto a sucessão. Quan
do esta se haja aberto no exterior, .0 
impôsto será devido no Estado em CUJO 
território os valeres da herança fo
rem liquidados, ou trans!érldos ~o::s 
herdeiros" . 

Redação prol)Osta: 
"O im·pôsto sôbre transmissão cau

aa.-mortis de bens Jru::orpóreos, in.clu-
81ve títulos e créditos, cabe a(' Estado 
ollde se tiver a.bérto a sucessão. 
Qua~o esta se ha.ja aberto em ou~.ro 
Esta.<lo, ou no exterior, o itniPósto se
rá devido ao Estado em cu.io territó
rio cs vo.lores da herança. !oram li
quidados, ou transft.Tidos a.os herdei
ros". 

Sala das Sessões, \3 de agOsto de 
1946. - Góia Montei't'O. 

Indeferido - por votação r.ntef'Í()r. 
&equetro dest.a.que da emenda n~íxne

ro 2 .3'72, art. 2Q do primitivo projeto, 
onde se diz "Tribunal St.Qt:rior Elej
tor:ü" diga-se u Tribun.tll Superior de 
Just~-a Eleitoral" que é a. ve.rdadetra. 
denominação, desde 1932 e o que está 
consagrado na COnstttuiçAo de 1934. 
A emenda e.stá publ.1cada. no avulso 
t4Emendas ao art. 19, eoo, pé.g. 14) -
Ba.rreto Pinto. 

N.0 2 .3'12 
.• 

Art. 22 - P&.r"égrato único - onde 
se diz 14Trlbunal Superior Eleitora.l" , 
d.lga-se "Tribunal Superior de Ju.~Jtt
ça Eleitora.l", que é a verdadeira de
nomtnaçAo legal. 

S. S ., 16 de Junho de 1946. - Ed.
mttndo Barreto Pinto. 

Ind.e/ertdo - pel4 votaçdo ant~. 
Requerimento de Dena.que <art . 138) 

Requeremos dests.que pa.ra a emen-
. da número 120, constante da Coleção 
de Emendas de Projeto da Constitui-
... s.... . ;l 

~· ·-·-· 

Sala da.s Sessões, 13 de auOsto de-
1946. - João Botelho. - Ma.gaU•du 
Bara:a . -- Lauteira Bittencourt. -
Nel3on Parijó~. - Dtuz.rte d'Oliveã
ra. - .Rvcha Rlba.~ . - Alvaro Aclol-· 
jo. 

N.l) 120 

Ao Art. 13S : 

Rf'dija-se p<Jr esta forma o art1go
t38: 

A:-t.. .. •· A União e os Territórios 
aplicarão, anual e ob:-igatôria.mente 
dez por centQ, e os Est~dos. o Distrito. 
1-,êdera l e os Municípios, v1nte per 
cento, rta renda resultante dc."S impos
tos. na manutenção ~ desenvolvlmen
t o do ensino primaria, técnico -proff.s. 
sional e secundário obrigató:-Jos, gra
tuitos cs dois primeiros'·. 

Acres\!:mtl.:-se ao artigo o parágrafo 
único seguh1te, defendido pela Coll.i
títuição de 1934: 

Parágrafo único -- "Paro. a reali
zação do ensino nas zonas rurais, a 
União reservará, no mfnimo, vtnte por 
cento das cot.as destinadas à educa
ção no re:.pec:ivo orçamento a.nual ... 

. - João Botr.lho - Indeferido por vo
tação anterior . 

Emenda n .0 1. 357 . 
Deputad~ Café Ftllto pede dut4Jla,e 

Ao art. 164 ·- acrescentando-se 
como paré.sra!c e com a devida nu
meraç~o: 

O !móvel' de propriedade e destina
do à residê:l.CI& do Jornalista será ~en
te, dos imPQstos de t.ransmissã.o e pre
dial. Será consJderado jornalista ~ra 
os beneficios déste parágrafo í\Qucle 
que estiver no exercfcio da pro!r..ssão. 
poss.úr a Carteira Profissional :mc
tada no R egistro respectivo do Minis
tério do Trabalho, Indústria e Co
mércio e que eetiver devidamente sin
dicallzado . - Indejerido por vota
çtlo. 

Requeremos destaque, na !onna re
gimental, para a Emenda n.0 107, de 
autori& doa Senhores Alde Sampaio 
e João Cleo!as referente ao Titulo IV. 
Capitulo I do Projeto revisto e publi
cado à pág!na . . . do impresso alu
sivo a.o a.rt. 127 e Reguintes. 

Sala das Sessões, em 14-8-46. - Al
de Sa.mf)CUo. - João CleojatJ. 

N.0 107 

Titulo IV - Capitulo I - Art. 12'1 • 
Substitua-se o item m. do art. 127 

pelos dJspusltlvos seguintes: 
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Art. - Além das !entes de l'eceiU 
tributária discriminadas nos artigos 
anteriores é lidto à União, nos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Munl
cfpios criar outros hnpostos, ctentro 
de sua jurlsdiçã.o tributár1o. e sem 
contravenção do disposto nos arti
gos· .. . 

§ 1.0 São da jurisdição dos Mu
nicfptos e do Dhtrito Federal os im
postos que ir.cidam sõbre coisas e a t .>S 
com predúminà.nch de t:a.r?.tt:r lo<:d.l, 
ou ~ôbre a tos tle direito regidos p,: r 
legislação municipal; si.) da jur.1s'-~ !
ção dos Estados os !mpo.sr.vs aue inci
<iam sõbre coisas e u tos c:Jm prerlo
mirulncia de caráter t· .::gl0 n~l . ou só
bre ato.:; de direito re~ídu:; por lei t>s
taduaJ ; são de jurtsdiç.ib da Uniãc 
os impostos que incidam sõbre coisas 
e atos com predominànf;ia de cnáter 
nacional, ou sóbre nto.s cif:' direito re
gidos por le! federal. - Alde Sa mpaio . 
- João Cieatas. - Indeferido por 
votação anterior. 

Requeremos d(staque, na forma re
gimental, parn a Emenda n.0 • • • • •• • , 

de aut;oria do Sr . .José de Segadas 
Viana, referente ao Capftulo I, do 
Tit. IV, do ProJeto revi 'l to c publ!cfl-
do à página .... . .. , do mpreS&O alu-
sivo ao art . 1312, § único. 

Sala das sessões, em -8-1946 . -
SegcuJas Viana. - Indeferido por vo
taçcfo anterior. 

Requeremos destaque, na forma re
gimental para a primeira parte da 
emenda n.0 2.989, do 81'. ~mente 
Ma.rlani, ao art. 140 do Projeto, cor
.responde&te ao art . 1~. <Disposições 
Gerais), do ProJeto Revisto e publi
cado à pág. 128 do impresso alllStvo 
ao art. 127, .X e seguintes . 

Sala das Sessões, em 1·~-8-46 . -
Clemen~ .Var1anL - Manoel Nova.ss. 
- Luiz V1ana . - Jura.c11 Magalh4u. 
- Ltma Cavalcanti. - Alberico Fraga. 
- Medeiros Neto . - ,lodo CleophBS. 
- But Palmeira. - Mario Gomes. 
- ..t.Zlü Sampato. - Jodo UrsuJCJ. -
Fr~taa Cavalcanti. - Ruv Santos . 
- · Milum Campos . - PLinto Lemos. 
- OBr.U~r de Aqutno . - Souza Le4o . 
- Da mel Carvalho . - José Bonlfacio. 
- Magalhli.es Pinto. - Ga~l Pcu-
sos. - Catres de Brito. - Durval 
Cruz . - Mauricto Gra.boi3. - Ra
phael Cincurá. - M aurtdo Gr<lboú . 
-- Jo.'lé Augusto. - Hermes Lfmc~ . -
Bernardes Filho . - Nestor Duarte. 
- ·'AJamo de CarvalhO. - Jorge 
Anuufo. - Vttonno Freire. - Carloa 
Marlghella. - Brochado da Bocha. 

- Theodulo Albuqu,.rque . - Culo8 
Prestes. - L4uro tü Freitas. - Eu· 
napto de Quetrós . - Fróes da 4'1l4tt4 . 
- Vieira de M ew. -- Pinto A letra . 
- Benedito VallJdltres . - Israel Pl· 
nhefro. - Juscelino Kubstschek . -
José Alkmlm. - Dantas Junior. -
Lima Cavalcanti . - Arihur Bernar
des . - Agamemnân Magaliujes. -
E'telvino Lins . - Gercino Ponte&. -
Jarbas Ji!a.ranh.ão. - Janduhy Car· 
neiro. - Samuel Duarte . - Aloyno 
de Carvalho. - Mario Brant. -
Octa:vio Man(Jabeira . - Heribllldo 
Vieira. - Flores da Cunha. - Ft.r· 
nanflo N o1>re . -- Gilberto Freire . -
Ferreira de Souza. - Jurandir Pi
r es . - Graccho Cardoso . - Altand
rando Rt>.QuUi.o . - Aliomar Baleeiro. 
- Amando Fontes . ·- José Cândido . 
~ Góes Mou.leim. - Walter Franco. 
- lNiiEFE.'UDO, pela vor.aqão d.e desta
que rlo pr&prio signatário . 

N.0 2.989 
Aú nrt. 140. 
D!ga -se : " P!lra a eÃecução do plano 

de va lorização econômica da Am.azO
nta e do vale do Rio São Frandsco ... " 
e o mais como está. 

~ 2.0 - Transforme-se em parágralo 
único, dizendo "lw.quelas regiões' . 

§ 1.0 -- Transforme-se num art.igo 
e.'>Pf'Cial, que se re!ira. tanto ao artigo 
14() como ao art. 139. 

Clemente M ari4nt. 
Requeremos destaoue, para aprova

ção, da emenda n.o· 3 . 628, constante 
do fascículo relativo às EmendtwJ Adi
tivas, páginas 28, coneebida nos se:. 
guintes t.êrmos: 

" Nas Disposic;ões 'J.'ra.nsitóriaa: 
Acres"ente-se onde conVier: 
Art. úU § : Fica restabelecido, 

aos funeianá.rios das secretarias 
das Casas do Poder I,egi.slativo, o 
direito à percepção de gratifica
ções adicionais, por tempo de .ser
viço" , 

Saln das sessões, 3 de setembro de 
1946. -- Ac-.lTcio Torres. - Souza 
r .. e4o. - Paulo Sar4S<I.U . - Anto~io 
Silva. - Prado K ellJI. - J olkJ Bo· 
telho. - Cl4ud1rw Silva . - José Ar
mando. - Aderbal suva . - Ro
gério Vieira . - Roberto Grouem
bacher. - Nelson Pantóa. -- BaN"eto 
Plnto . - Alcides Sa~tJ . - BatiBttJ 
Neto. - Alc~do Cou.«nlt~ . - Abffto 
Ferna~ . -Luiz Lago . - Gu4nlcJI 
SUoeira . - Segadq,a V la na . - Jo4o 
A1714.ton41. - MaUrlcü> GrabOU. -
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Jorge .4. mado . -- Carlos Marig1Lella. 
-. Caires de Brito . - Carlos Prestes . 
.:._ O:wJaldo Pachêco . - Gregorio Be
~rra ·- INDEFERIDO, por ter sido apro
veitadO. 

Requemws destaque para. a emenda 
n.O 400, que t a seguinte: 

Onde co1wit·r : 
Títuln .. . 

Do Planejamento Econômico Social 

Ca-pitulo único~ 
D:·j Comissão Interparlamentar 

Art. -- F'ictL criada a Comissão ln
terparlamentar dt: Planejamento Eco
nômico Social, constttuida de vtnte 
Deputado~ e onze Sí>ns . .dores, que fWl
c1onarâ· permanent!~rtHmte. 

Art . -- Esta Comls-Eão será comple
tada p<Jt' técnicos, economistas, sxtó
logos, pedagógos, jurlstas c pedtos Je 
recouhtl.:id a projeção nos meios c1en
titicas, os quais se 1ncumb1râo do es
tudo objetivo rlos problemas econômi
co-sociais, fornecendo aos parlatnell
tares os elementos indispensáveis a 
formulação dos projetos de lei tenden
tes a àe.r-lhe solução . 

Parágrafo único - Parã.o parte ne· 
cessàrla.mente, oorno assistentes da Co
mis~ão, jornalistas, trabal.haaores em 
rAdio-difusão e outros meios de t>ubli· 
cidade, eleito~' pelos respecUvos grupos 
profls&!onais, que terão a tunçA.o de 
dt.scuttr e diVUlgar os estudos e pla
nos por ela assentados; bem como de 
transm1t1r-lhe a repercussão dos me~
mos na opinião púbUr.a. 

Art. - As concluaôea a que chegar 
a Comlssã.o, serão reduzidas a proje
tos àe lei, sujeitos a um só turno de 
discussão e votaç§.o na OQmara dos 
Deputados, qUinZe dlas após a sua 
publicação no "Dié.rto do Congres
so"; passando ao Senado Federal on
de, também, se considerarão aprova
dos em único tumo de dlscussA.o e vo
taçAo. 

Art. - Além da 1ntcia.t1va conferida 
à Comissão pelo artigo anterior, deve
rá ela opinar sObre qualquer ))rojeto de 
iniclat1va dos senhores Deputados :JU 
Senadores, desde que assim entencta 
dt11 a. Comissão Regimental da respec
tiva CA.mara a que ~le fOT presente. 

Art. -Promulgada a presente COilS
tituiçAo, s~rá a ComlssA.o de Planeja· 
mento Económtco Sccla.l eleita dentro 
de quinze dias. 

Parágrafo único - O seu regula
mento interna, bem como o processo 
de escolha, nomeaçA.o e tunç6es dos 
component~s especialistas e a.ssisten-

tes, será promulgada em rewlião con
junta das r.tesas da Cámara dos De .. 
putados e Senado l<"'edera.l, sessenta 
dias, no máximo, após a eleição àe 
que trata o presente artigo. 

Art. -- Noventa dias, o mais ts.rda\', 
a. contar da promulgação da Const1tu1-
çã.o, a Comissão In'terparlame:utar de 
Plan~jamento Econômico Social, de
verá. estar em plenu runcionament•J . 

Art . - Os Senaclores e Deputado3 
Federais que !orem eleitos para a Co· 
missão, ficam dispensados de compa
recimento às scbsóes ordinárias das 
respectivas câmaras, quando o dêm à 
mencionada comissão" . 

Bala das Sessõ~s. 15 de agôsto de 
1946. - Ber tho Conde. - Gurgel d(' 
Amaral Valente. - Arthur Fischer. ~ 
Manc>el Bentcio R.oubenelle. - Sega~ 
das Vtana. - Antonio José da Stlt•a: . 
- Melo Braga. - Ezequiel Bueno C . 
- IliDEn:IUDA . 

Requeiro destaque para a emenda 
sob n.o 727, ao art. 1.0 n.0 V das 015· 
posições Transitórias do Projeto pr1-
m1Uvo; emen<.la Que está publlcada. no 
Dié.rio da Assembléia de 14 de JWlha, 
pág. 2.569. 2.• coluna . 

Sela das Sessões, 15 de agósto <!e 
1946. - Alttno Arantes. 

N.o 727 

Ao art. 1.0 , n.0 V, das Disposições 
Trans1tória.s : 

Substitua-se pelo seguinte: 

V - o regime de paridade de arre
ca~:z'o entre cada Estado e os seus 
M cipios, nos têrmos do n.0 vm do 
art. 127 da. Constituição, sert esta
belecido gradativamente, no prazo de 
cinco anos, a. partir da data da pro
mulgação cUa. Const!tutçlo. 

Altino Arantes. INDUDIDO, iá 
consta no pro1eto das Dtsposiç6es 
Tmn.sttórla&. 

R.equerem06 o destaque da emenda 
n.0 179 para tnelusê.o no Capitulo das 
"Dispo81ç6es ~rAis". A emenda um 
a seguJ.nte redacâo : 

- "Fica o Oovêrno Federal obriga. 
do. dentro do prazo de 20 ano.s a con
tar da data da promulgação desta 
Constituiçio, a traçtir e executar um 
plano de aproveitamento total ''das 
possibllldades econ0m1caa do Rfo de 
S. Francisco ~ seus afluentes". 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 
19~. -- Ma.ooel Novae1. - .Bapha.el 
Cincurá. - TheOdulo .Albuquerque. -
Jo/J.o M~. - Rui Santos. - Cle· 
JMntl MarúJ.ni. - Armando Fcmtes. 
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N .0 179 

Onde t:onvier : 
Art. Fica o Govêrn o Federal obri

gado, den t ro du prazo de 20 a!\OS, a 
contar da data da promulgação desta 
Constftulção, ft !.raçar e executar unt 
plano de aproveitamento total das 
possibUida de!:i econômicas do Vale do 
Rio São Francisco e ~cus 4\t luentes . 
- Manoel Novais. - Indeferido, tt 
matéria já foi tJotada . 

Requeremns destaque, na forma. re
gimental, p11ra a Emenda n.0 205, de 
autoria do Sr . João Uleophas e ou
tros, referente ao Capftulü do Pro
Jeto rcv1Bto e publicado à pá.gina do 

Sala das Se~s~s. em 13-8-46. 
João Cleophas - Alde Sampato. 

N.0 205 

Art. 139: 

Substitua-se o ~ 1.0 , pelo segu1nte: 
Um têrço dessa quantia S(;l'Ó. depo

sitada em caixa especial destinada ~·J 
socOrro dn~ populaçô-:s atinf!Jdu:; ;lP.la 
calamidrtde, devendo a m~tade dessa. 
reserva ~cr u tiHza<ia no :Jna:1ciame:1to 
das obras dP . p.·,wei~ntn~::llt<', jo pct ··n
cial hidráulico e na recupcraçã::> 
económ!cn d() V1\le do R1o S!lo Fr:.u .. -
ciseo. 

Sala d!i.S &ssões. '1 de junno d~; lL' •G. 
- João Cleop.Juzs. - ImleJerido pela 
dtspostçâo do art . 193 ~ 1." . 
Requer~:-:1os destaque t.a rorma. r~· 

gimental, para a Emenda n.0 366, d~ 
autoria do Sr. Nestor Duarte. rc1\!.: ::n
te a.o Capitulo 11 do Projeto revtstv !! 
publlcada á página 13, d() impreStlo 
alusivo ~o art . 6.'-' e segu1nt:::s . 

Sala das sessõ~s. t!m 19-8-<!6 . -
Luiz C!!rlos Prestes. 

N.c; 366 

No Capítulo rels\Uvo aos "Munlcí· 
pio&··. acrescenta r: 

Art . . . . . Os Mm,1cip1os dl\ mesm:1. 
regifi.tl podem agrupar-se parn :l ins
ta.la.çAo, ex.ploraçl\o e admlnistraçAo de 
serviços públlcoa de lnt.erêsae comum. 
O agrupamento as51m conatltutdo será 
dota.do de personalidade jundica llm1-
ta.da a ~us t'lns. 

Paré«r:ú o t\n1c~. C a beró. a os I!:s.ta
dos regular as condlç~ em Que tals 
agrupamento podcréo constltutr-sc, 
bem como a forma de sua acmtnist,·;\
çAo 
. . negis Pacheco. - Inde/e1ido, fol 
vo iado anteriormente e rejeitado . 

Pedimos destaque para a emenda 
n.0 1. 237, ao art . 27 do projeto pr1-
m itivo. e art . 58 do nt. ual. ..tSSim re
dig1t1a: 

"0 número mínimo de deput&ldos 
será. de sete por Estado e pelo Dis
trito Fcc.lera.l; cada territór io terá um 
-deputado. desde que a ~. IH\ populaçAo 
exceda de 50 mil habitantes'' . 

Essa emenda !oi assim .1·1st1Ucada: 
"A expressão" o númer0 mfnimo . .• 

será de sete por Est ado e pelo Distri
to Federal e de um por 'I'erritórto», 
- como est.á no texto Jo parágrafo 
1.0 , do art. 27 do Projeto. dá a. en
tender que pode haver urn .1úmcro de 
deputados, 1n!cr1or. . . a ttm . 't,cte 
equívoco é corr1g1do pela nossa emen
da. Também. não parece justi!icável 
que se dê sempre um deputado, no 
mínimo, c todos e a cada um dos ter
ritórios. 

Dêsse modo, a prevalecer o texto, 
como está. Fernando de Noronha que 
é um presídio e que jamais terá condi
ções de desenvoivim~u~o social e ~o
nômlco. em razão da sua reduzida ex
tensão geogrâ.f!ca e do seu clima, -
terá um depu~a.do . .. " 

A nos;a emenda, taml>fm. evita esea 
con!'eqUência. 

A Sub-Comissão do Poder .:,egisla.tt
''0, opinando a r~speito. proferiu êete 
pa:-ecer. assinado pelo ceu relator, 
d~:Ju t ado Glli!tavo Capanema: 

.. N'ão vejo <LbSUrdo r! R redação . Di
zer que o número mfnlmo d(l-; depu
tados será. de um por território, equi
vale a dizer que cada território terá, 
pelo menos, um deputado. 

Aceito a emenda no em que nA.o é 
de reda.çAo, 1stc é , na declaração de 
que cadCl território terl\. pelo menos 
um deputado, de:sde quP. a sua popu
laç.A.o exceda de 50 mU habitantes. 
Alié.s, quanto a esta matéria, conaide· 
r o prererivel a proposta da emenda 
n." 1. 746" . 

Ao ser redigido, porém, o pl'ojeto 
pardal da sub-comtssAo do Poder Le
gislativo. a. nossa ~::menda. que .1.01 
aeetta. nAo aparece ai com a sua re
da.çlo e com ~ sua mat~rla integral, 
mn..s. dêste modo : 

Art . :n, parágrafo tlntco. O núme
ro de deputadGs nlo sert\ interior a 
sete por E~tado e ~elo Dtstl'lto Fe
deral e a um por Terrt tório '.i e mais 
de 20 mil habit.ant~s·· . 

Onde e.strwa pcsto, púls, 50 mil, o 
projeto p&rcial corrigiu para 20 míl. 

Mas, o ltmite da emenda é "lêlhor 
e fica ma1.s em relaçâo com o art. . 27, 
em seu corpo, onde se exige, para um 



-402-

deputado por Estado, uma população 
de 50 mii habitantes. 
· Sala das Sessões, 12 de .~gOsto de 

1946. - Dolor de Andrade - Pedro 
Vergara. 

N.0 1.231 

Art. 27, ~ 1.0 : 

"0 número mínimo dos deputaod.os 
será de sete por Estado e pelo Dis
trito Federal; cada. território terá 
pelo menos um depu~ado, desde que 
a sua população exceda de 50 mil 
habitantes" . 

Justi/icaçáo 
A expressão "o número minimo .. . 

será de um por território" , que se vê 
no texto, do parágrafo. dá a entender 
que pode haver um número de depu
tados inferior. . . a um/ 2ste absUrdo 
é corrigido pela nossa emenda. Tam
bém. não parece justificável que se 
dê sempre um deputado, no mfnJmo. 
a todos e a cada um dos territó
rios. 

Dêste modo, Fernando de Noronha. 
que é um presí-dio e que jamais terá. 
condições de desenvolvimento social 
e econômico, em razA.o da sua redu
zida extensão geográfica e do seu 
clima, terá um deputado. A emenda 
obvia êsse o~tro equivoco. 

Sala das Sessões, 18 de junho de! 
1946. -· Pedro 1-·ergara - Luiz Mér
cto Teixeira -- HeróJilo Aza.m.buja -
Adroaldo Co!ta . 

Requeremos de~tnque, na forma re
gimental. para a l!.'menda n.D 2. 398. 
de r..utorla do primeiro signatário e 
referente ao § 1.0 do art. 27 ::to Pro
jeto (atual, § 1.0 do art. 58 - SeçA.o 
n, do Capitulo li, do Titulo I. do 
Projeto revisto) . 

Sala das Sessões, J 3 de agôsto de 
1946. - Castelo Branco - Hugo Car
neiro. 

Requeremos dru:;taque para a emen
da n.• 2.390: 

Introduzir um parágrafo único, as
slm redigido: 

uas territórios, mesmo com a popu
lação Inferior a 150 mll habitantes, 
terão direito no mfnlrno a um repre
sentante''. 

(·Art . 58.0 - Capitulo n - TtlllO I 
- do projeto atual. que corresponde 
ao art . 27 do Projeto anterior) . 

1.0 signatário: Deputa-do Catres de 
Brito. 

S&.la c1as Sessõoo, 13··8-46 . - Carlos 
Prestes 

JusU!iea~io de nossa emenda: 
Não se compreende que os territó

rios nio tenham direito, peJI) menos, 
a. um representante, para a c1efesa de 
seus interesses no Parlamento. 

N.• 2 .390 

Artigo 27 - In tradUZir wn pari
grafo único: (Asstm redigido) "Os 
Territórios, mesmo com a populaçl.o. 
lnterlor a 150.000 habitantes, teria 
dtrelto no mfulmo a um represen-

. tante . 

Justt/tcaçdo 

Não se compre!:nde que os Territó
rios não tenham direito a, ao menos, 
um representante, para defesa de .seus 
lnterêsses no Parlamento. 

Sala das Sessões, em 24 de Junho 
de 19-46 . - Milton Calre.s - Trlltfto 
Correia - Ale:Mto Coutinho - Batl8ta 
Neto - Mauricio Gra.bots - Alcü:les 
Sabença - Carlos Marig'heUa ....... 
Gregório BP.zerra - Luiz Carlol Pre..<>
tea. 

Art . 6~ - I - destacadas: do Pre
feito do Distrito Federal (-emenda 

. 1.424) - Ruy Almeida. 

N.0 1 . 424 

Ao art. 32 do Projeto de Oonstl
tuição. 

Ao art . 32, !~em I , ~reacente-se: 
Ministros de Estado. 

O art . 32. item I . !lcari assim re
digido ~ Ap~ovar med1&nte voto &~
ereto, a nomeaçl.o de r..nagt.,trados, nos 
casos indicados na Constituição, e 
bem assim a do Procurador Geral da 
República, dos Mlnistros de Estado, 
dos Ministros do Tribunal de Contas, 
do Pre!elto do Distrito Federal e dos 
chefes de mls81o d1plomit1ca . 
Soaru Fil'f:.o- Romdo Júnlor. 

Ir..delerú!o - por ter afdo votada a 
matéria. 

Emenda. n.0 1. 498 
A bancada pessedista amazonense 

pede destaque da emenda actma tn
dlcad!l, na !erma regimental. para ser 
tncluidB. onde couber. devendo a sua 
sustentação ser fe1t4 no momento 
próprio. 

Sala das 8essões, em 13 de Agõsto 
de l!M6. -Alvaro Mala - WalUmar 
Ped.rostl. - Pereira da SUva - Sevenno 
Nunes - Cosme Ferrdra. 
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N .0 1.498 

Titulo IV. 

84Yi.IJ 11 - Das Rendas provenientes 
doa •mpostos. 

Art. 130, n.0 V. 

Art. 130, n .0 V. Exportação de mer
cadorias de sua produção até o mé.xt
mo de 5% - c!nco por cento - ad 
valerem, vedados quaisqu~r adicionais , 
ou, sendo excedido o limite de 1.'~ 
(melo> por cento, tnxus de qualquer 
natureza. 

Emenda: 

Acrescente-se : 
A lel federal deflnirá o processo 

para determinação d.o vn.lor tributá
vel. - Cosme Ferreira - Indeferido : 
as Disposições Transitórias pr~vêern 
-a matéria. 

Emenda n.0 1. 570 

A bancada pesscdista amazonense 
pede destaque da. en1enda acima ln
dicade., na forma regimental, para ser 
incluída onde couber, <l<:vendo o. sua 
sustentação ser feita no momento 
próprio. 

Sala da.s Sessões, em 13 de Agôsto 
de 1946. - Alvaro Maia -- Waldemar 
Pe4Tosa- Pere-~ra da Silva.- Severino 
Nu.na - Cosme Ferretn!. 

N .0 1.570 

Capitt'lD 111 - Do3 direitos sociais 
Onde convier 

f - A navegação interior, compre
~ndendo os lagos, os rios t seus tri
butários, serâ regulada por lP.i especial, 
visando criar condições tavorávels ao 
seu tCJrtalecimento . - CoR me Ferreirú. . 

IndeJerfdo - A lei ordinária pode 
ret/ll.lll.r,· . não é necessário dizé-lo na 
Constitu1';fio. 

Requeremos destaque, na forma re
gim-mta.J, para a emenda n .0 1. 631, de 
.autoria do Sr. Euclides Figueiredo e 
outros, referente ao Capitulo das Dls
poslções Transitórias, do Projeto re
vista e publicado à pág. . . . . . do 1m
presso alusivo no art. . . . . . e sP.guintes. 

Sala d~ Sessões, em 2 de Setembro 
<le 18-i6. - Euclides Figueiredo. 

N.0 1.631 

Titulo Especial -- Disposições 
Transit61ias 

"M ..... Ficam abolidas tôdrts a . .:: 
TP..str1ç6es ai11da subsistelltes, das ani~
tlas concedidas at~ n da ta desta Co•ls
t1tuição, a tOdos QURntos hajQm ~orne-

tido c11mcs políticos, excr.t.ú n G que 
respeita a vencimentos atmsndos, lr\de
ntzações ou úutras vantagen." pecuniá
rias . 

§ 1.0 
- Os militares c fuuclonárlos 

civw, da União f! dos &tados, ficarão 
agregados aos rcspecUvos quadros , nos 
postos que ocupavam ao srr reforma
dos, aposentados, excluídos ou dt:mt
tidos, com tódas as vantagens prer
rogativas a. êles inerentes, D t.é Que se 
pronunciem sõbre a cnnvctliürLcla do 
seu aproveitamento definitivo. as co
missões de que tratam os artigos 2.0 

e 3.o dl) Decreto-lei n .0 7 .474, d (; 18 de 
Abril I!C 19'15. 

~ 2.0 
- Soment~ após Vt~rcdictum 

favorável de tais comissões, P.m cada 
caso, aprovado pelo Poder Executivo, 
terão êles exercício das s!tal! antlgas 
funções e direi to a. acesso aoo postos 
superiores q1~e lhes (:ouberem po!' an
tiguidade. 

§ 3.0 - Os que, em contrárto, não 
devam ser aproveitados. voltarão defi
nitivamente às situações antrriores de 
reformados. aposentados, demitidos ou 
excluíd()S, sem mais direito algum. 

Art. - O Oovêrno fará. <:xam1nar, 
caso por caso, a situação dos milita
res, magistrados e funcion~.ri()S públi
cos, da União e dos Estados, que haJam 
sido afastados dos seus car~os a con
tar de 24 de Outubro de 1930, por mo
tivo politlco. conveniêncla do regime 
(art. 177, un Constltu1çâo de 1937 e 
disposiçõec das leis con.:;eqüente.!> 1 ou 
outro qualquer que não seja sentença 
judiciária ou processo admir..L'\tratlvo 
regular, com o fim de re1Lttegrá-los 
nas respectivos quad1·os e funções . 

§ - Serão criadas comissões ncs 
diferentes ministériQs e nos Estados, 
que darão seus pareceres, dentro de 
ti'ês meses, propondo as medidas de 
justiça ou dr. equidade que visem a. 
repa.mçã.o das iniquidades porventura 
pn.ticadas·•. - Euclides Figueiredo . 
- I'!ldefertdo: O projeto aproveitou . 

SR. PRESIDENTE - Requeiro des
taque da emenda 1. 929, de minha s.u
toria. 

Em 29-8-46 . - Magalhães Pinto . 
N .0 1.929 

(Modificativa) 

Título IV - Da organização Jina~
ceira., federal, estadual e mumctpal -
CapUulo I - Seção 1: 

Art. 127 n .o XTI. 
Redija-se assJm o n .0 xn do ar

tigo 12'7: 
XII --: O produto das multa.s não 

poderá ser a tr~buldo, no todo ou em 
parte a quaisquer funcionários ou a. 
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denunciantes. -- Magalhães Pinto. 
Jnàejerido. 1á /oi votadc. . 

EMENDA N .0 2. 04{} 

A bancada pessectista amazonenS€ 
pede destaque cl:i emenda acima in
dicado., na forma re-gimental. para ser 
incluída onde couber, devendo a sua 
sustentação ser feita no momento pró
prio. 

Sala das Sessões. E:m 13 de agõsto 
dt> 1946 . - Al!Jaro Maia . - W alde-
11Ulr Peàrosa . - Pereira da Silva . -
Severiano Nunes. - Cosme Ferreira. 

N.0 2.040 

Capítulo III - Dos direitos sociais 
N° IV· 

-1. A Un.láo, por meio de órgão~ té<:
nioos e.spe'::!alizados, manterá serviço 
permanente de lnvestiga.~ã.o c1entf!ien 
e eecnôm!<:a. das reservas flore.stais do 
Jtafs, visando ao l.proveitament.o inte
gtal de suas riquezas, à sua preser
vação oomo patrimônio nacional e aa 
estudos dos prohlemas de refloresta
mento . 

Oosale Ferreira - lnàe/erído ~ é 
tn4térl.a de lei ordinária . 

EMENDA 

Acrescente às Jisposlçõe:; Transitó
rias, onde convi.:r, o seguinte: 

Art. ConUnuam em vlgor ae Cons
tituições adotadas pelos Estados. ern 
1935, exceta no que contrariem expti
cita ou lr&lpllcítamente est.a C<lnstitui
çio, observado, porém, o seguinte : 

1) São revogacos os dispositivos re
lativos à representação de pro!i~sõe-s 
nas Assembléias I.cgi.~is.Uvas ()U Cà
mara de Vereadores . 

ll) As 1ncompatib111dades e tnele-
gibJlJdades para os cargos e mandatos, 
nas eleições fixadas no art ..... , in
ciso . . .. , regular-se-áo por estas Ois
'J)OSições Transitórias . 

DI) As Assembléias Legislativas que 
Iórem eleitas :1a forma prevista nes
tas Dls}J(lsiçõe~ Transitórias poderão 
fazer emendas às Canstituíções esta
duais independente-1nente du forma 
P.speeial nelas prevista para ésse tim . 

IV) Até 7 de Setembro ele 1947 de
verlo ser promulgadas pelas Assem
bléias Legislat1val= a:; eme·ndall neces
sárias a pôr as Con~titulções Esta
duais em harmonia com as disposições 
desta Const1tu1ção. 

V) O Senado Federal aplicarA ao 
Estado que não der cumprimento ao 
inciso anterior as emendas neces:;t\
rlas, que vigorarA-o enquanta a res
pectiva Assembléia Legisla ti v a não as 
substituir . 

Justffica<;ão 

1) A necesstdaclt: de reorga.nlzaçâo 
dos Estados não ~~xige absolutamente 
a convocação de \s..o.;embléias estrita
m-ente CousUtumtes, o QUe signif\ca
ris a. acun·.ulação dos podere5 1-eg\Ptla
ti v o e executl v o pelos roverna t!úres 
até que viessem <1 ser promu:gadas as 
novas ConstitutçÕf.s. Em regra gerai, 
as antiga.~ Cor.stituiçõ<:~ estadul:1ll:i r1a.o 
colidem com v Projeto . Aprovndo êste, 
nada hé. que desiiconsP.lhe a imt:dJata 
v~gênc\a das Constitui<;ócs que t.(Jdos 
os Estados adotaram em 1935 P que 
vigoraram até 1937, exclutdo:; ap~nas 
os dispositivos. rernenn nt!'s explicita 
ou impllcitamente ao sistema elo Pro
jeto. 

li> Possfvel · e provavelmente . ::i.lgu
mas - não muitas - · disposiç(,es se
rão necessárias à adavtnção das Cons
tituições estaduais à futura Consti
tuição Federal: ... imples ~men<tas rea
lizarão êsse objetivo. independentr. do 
p~sso rígido acaso cst:1belecido na
quele" Cartas. E naca Impede 4ue tais 
eme::1das se votem sem prejuizo das 
funções ordinárias das Asserobléi&s~ 
nota.8amente vothçào de leis. c!'éditos 
e orçamento. 

nn Como tôdas essas O>nst.ltldÇõeB 
previam a representação de prof.iscôeõ 
<C<>nst. 1934, art. 7, I , h> na.-; Assem
bléias e lsso não rol rcpelldo. expres
samente, pelo Prvjet<J, de referêr4cia. 
aos Estados, é ne~essé.ri'\ a rev·:gaçã.o 
'}Jtevlsta no ~tem ·, supra. 

IV) O Senado proverá o c8.So de 
mostrar-se dlspUcentP qu!llquer As
sembléia, impondo-lhe, pro\fisóriamen
te. P.mendas . 

A aprova~ãa destn emenda asse~u
rará a constituc.iona!ização dos E.c:.ta
dos simultAneamente com a União, 
como deve ser desP.jo d~ Lodos os l)ra
sUeiros . - AUomar Baleeiro . - IN
DEP'ERIDO. 

&equeretn<)6 destaque. na :!or"Ola re
gimental, para a emenda n.0 2.178, de 
autoria dos Srs. Ald f: Sa~aio e João
C~ofas,' re!erente a o Capitulo Dispo
sições Transitórias do Projeto re'rist() 
e publicado à pá,gina n .o 184 d<> 1.m
presso alusivo ao f\rt. e seguintes. 

Sala das Sessões. em 2 de setembro 
de 1!}46. - Alde Sampaio. - J06.<> 
Cleophds. 

N.O 2. 178 

Disposições Trunsitórias 

Emenda aditiva. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. Ficam cam direito dE retol'nar 
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a~ ea.rg06 de magi!Stkrio que ocua>a
vam, sem indeniz~ção de nenhuma 
e.spécíe, os professores por concurso 
que hajam sido dêles afastados, por 
motivo de acumulação. - Alde Sam
paio. - João Cleopha.s. 

Justi/icaçáo 

Os signatários da emenda pra.põcm, 
em outro tr&:ho do Projeto, que o 
dispositivo contra a acumulação não 
prevaleça para os cargos de ma.gls
tério. Coerentes com êsse princfpio 
pretendem conigtr a situação existen
te, fazendo com que retornem a ?res
tAr 6erviços à Nação aquêles que fo-

· ram impe-didos por imponderada de
terminação legal. - Alde Sampato. 

IJUÜ/erfdc - O projeto das Dispo
si6e3 Transitórias pr~é. 

Requeiro átStaque da emenda núme
ro 2 .296 (ao art. 8.0

, pará.gra.fo 1n1-
co, I, do projeto primitivo) cuJa ma .. 
térta ft.)i remetida, para conhecimen
to da Assembléia, ao atual art. 129 
(Titulo IV, Cap. I) . 

S. S., 22 de ag6sto de 19~. ·
Acurcio 1'orres. 

N.0 2.296 

A<> a.rt. 1:1., parégra4o único, I, 
&::rereente-se : 

~ou ·com título declaratório de cida
da.D.ia eX'}h."'<il.do hi ntais de 15 S·nos, 
se Já tiver exe.rcido II1anda.to legislt~
t1vo f ecieral ou es tad ua.l" . 

Indelencto ·- ;á tot votado. 
Requeremos dest.aque pa.ra a emen

da n.0 2.466, relennte ao art. 43 do 
ProJeto anterior e assim redigida: 

"A Comissão Permanente do Oon
gresro Nacional compor-se-á de 25 
®PUta.dOB e 5 senadores, escolhidos 
-pela respectiva Cé.ma.ra, no final de 
cada seção Legislativa, oom rt'4)resen
taçlo obrigatória de todos os parti .. 
dos''. 

Primeiro signatá.rio deput.ado Car
los Marighella. 

sala daa Sessões, 19 de a.gôsto de 
1946. - Luis Carlos Prestes. 

I""lerU.o - a 1natéria já /Oi vo
ttda. 

SR. PRESIDENTE- Requeiro des
taque de minha emenda n .o S.585, ao 
ante-projeto, assim redigida <Acres
cente-se 0!1de convier) : · 

Art. .• . ·•Tóda criança, tenha a 
origem que tive!', Sr:rá con.itderada fl
lha legitima. F'ic.am eliminadas, n06 
registros de nas~·!me\~t •)S públlcos, as 

rúbrlcas : filho ilegltimn, filho natu
ral, filho aduHer!no'' . 

Sala das Sessõe~. 21 da agõsto de 
1946. - Campo~J Vergrzl . 

N.0 3 . lJs.:; 

Acrescente-se onde convie~ : 
Art .... "Tôda criança, tenha a ori

gem que tiver. será. ·:onsiderada filha 
legítima . Ficam elíminnd~s nos re
gJstros de nasclln.ento.; públicos ~s ru
bricas: !Hho ilegítimo, filho n:tlural, 
filho adulterino". 

Indeferido, porque contrm ta v e.<;pí
rtto da matéria votad'' ?W Capit?Ll() 
da Família. 

Requeiro destaque para a eme:1d;:. 
n .0 3. 653, assim redigida: 

N.0 3.653 
Titulo Especial - Disposições Tran

sitórias: 
Suprima-se o n.0 II, do art. l, 

sendo substitu1do pelo seguinte : 
II. O Govêrno dH1geneiaré. para 

que a CarAtal da República, em tem
po oportuno, seja transferida para () 
interior do Brasil, em lugar adequa
do, a ser escolhldo por uma comissão 
de técnlcos, que deve ser nomeada 
logo após promulgada a Constitui
ção. 

Justificativa 

A !ixação da Capital da República~ 
no plar.a.lto de Goi.áe, não corre~pon<le 
às realidades brasileiras. Outros pon
tos de território nacional, apontado.:;, 
igualmente, como futura sede d:1 .!api
tai do Brasil, !oram sugeridos à A:s
sembléia. 

Pa.rece-noo, contudo, que o assunt.l> 
só pc.derá ser resolvido de modo com
pleto, quando esmdado por uma co
missão de técnicos, e fera das injun
ções regionais . 

Ss.la das Sessões. 3 de setemhro 
doe 1946. - Afonso de Carvalho. 

lndejeridc, as Disposições Transitó
rias preveem. 

Requeremos destaque para a emen
da n.0 3.370: 

Redigir assim: "Em nenhuma hi
pótese será permitida a COI)Stitui'ião. 
de trustes, c~t.rtéis,. monopólios, en
tendimentos ou ajustes de qualquer 
organização, grupo, emprêse. ou indivi
duo, sejam de que natureza forem, 
parA. dominar os mercados interuo-;, 
eliminar os con.::o:-rentes e explorar o.s 
consumidores pelos preços ou qualquer 
outra forma de opressão •' •. 

(Art. 148 - Título V do proJete> 
atual, que corresponde ao a.!'t. 164, pa
rá.gra!o 5.0 do Projeto antertori. 
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Primeiro t.ignatá.l'io: Deputado Mau
ricio Gr a bOis. 

Sala das Se~sões. 27 d(! agôsto de 
1946. - Carlos Prestes . 

Indeferido. no Capitulo ria Ordem 
Econômica iá foi votada e regulaeúl.. 

Requeremos destaque para n €-men
da. n .(l 3.371 : 

Onde convie-r: •· A lei regulará a na
cion!llização dos t.ruste·s e monopólios 
que, pelo seu podérlo econômico amea
cem. na prática, ou J)óssam am-e-açar 
o gÔ".&a das liberdades asseguradas nr~s
ta C<lnstituição. bE-m como Lt.quêles 
que pelo seu pod-érlo amear.em ou pc:;
sam uneaçar ~ :ndependéncia nacio
nal . '' 

(Emenda aditivA ao Título V c:~ 
Projeto atual. c,)r!'espcn::lendo ao ar
tigo 164 do P:oj~to anterior l . 

1.0 signatário: Deputado M1urido 
Grabois. 

Sala ~as Sessões. 27 de ngôsto de 
1946 . - Carlos Prestes. 

N.O 3 . 371 

Art. 164 - ~ . . . Onde convier : 
"A lei regulará. ~ nacionalização dos 
trustes e monopó1.i0s que, p·elo seu po
derio econômico, '\meacem, na prátí
.ca·, ou possam ame-açar a gózo das U-
berdades assegur!idas nesta Consti
tuição, bem como aquêl.es que pelo seu 
poderio ameacem ou pcssa.m umt-a
çar a independênda nacional". 

Indeferida. 
Requeiro p:e!erêncikl. para di.icussão 

e votação ds. emenda n.0 3.684, de mi
nha autoria e de mais d-e cem outros 
Srs . Oonsti tuin t.('~ para, no cas-o de 
Si:'r aprovada. ser i.'!1cluida nas Disposi
ções Transitórias da Constituição . A 
emenda refe:-ida tem a s.egutn te reda
ção: 

Art. - ··A linha d1visórla entre os 
Estados do Esp1rito Santo e Minas 
Gerais, fixada no laudo proferido e:m 
15 de Sêtembro de \Ml, nos têrmos do 
§ 2.0 do art. 164 da Carta Constitucio
nal vigente, pelo Seo:viço Geogr!fi~o 
ào Exérdto, se·rá, quando neeessárir 
por êste demarcada, a pedido de qus 
quer das unid-ades interessadas, e à 
custa das mesmns. 

Parág!'a.fo único . O Go"."érno 1-""e'
deral deo:eta.rá t.s providências que 
!orem nooessárias parÃ a execução do 
disposto neste artigo" . 

Sala ds.~ Sessões, 4 de setembro de 
1946. - Alvaro 'Jastello . - Indeferi
do; o projeto pro~denciou a. res]>eito. 

Requeiro pre!er~ncia e destaque para 
a en1enda n.0 3.706 - art. 9. 0

, § 2.0 

- art . S9, parágrafo único, dv pro
jeto revisto. 

Sala cl ;;:s Sf:S~ôPs , 12 de a.g6ito de 
1946 . ·-~ Jurandir P ire.'l. 

N.0 3 .700 

Art. 9.0
: 

§ 2.0 acrcscen t t:- -~: ou ainda J>"WS 
PresidentP.s da Oàma!·a ou do Senado. 

Paulo N()!Jueim . -- Indefêrldo; é 
matéria já. votada. 

Requereml)s destaque para as ex
pressões, "seis me.:~cs" da emend~~o 181, 
as Disposições Transitórias, para que 
essa.-; expressões substituam r.o artigo 
11, ~ 7.0 , item I. letra a e b, item li, 
Ili e IV. As referências ao tempo P.X1-
gido para as lnelegib1Udades. 

Sala Sessões, 7-9-194#). - Luft Car
los Prestes. 

Nego o destaque, A situação foi re
gularizada, vem, a meu ver no proJe
to, ap6s largo estudo da douta OOmts .. 
são de Constitulçãú. - Rio, 8-t-1946. 
Mello Vianna. 

N.0 181 

Inclua-se no capitulo das Disposi
ções Transitórias: 

Art. Serão realizadas em 19 de no
vembro df: 1946 as eieições para. Vice
Presidente da República. Governado
res, .AssembMlas Legisla.t 1V8..5 Esta
duais, da Câmara Munlctpal do Dis
trito Federal e para completar o nú· 
mero ue Senadores, 11os têrmos desta 
Constituição . 

Art. As elelções para P.:oeteltoo e Cà
mara.s M:.m1ctpa1s serão realiza.das em 
24 de fevereiro de 1947. 

Art.: São inelegfve1s 
a) os IntE-rventores Federais, os Mi

nistros de Estado, os Prefeitos, os Se
r.retârlos de E!tado, os Chefes de Po .. 
lfc!a os Chefes dos Estados Ma.iores do 
Exército, da Anr.ada P. da .\eronâu
tica. 

b) os membros do Poder JudiciArto, 
Art. Cessa a 1ncompaUbH1dade em 

relação àqueles que se tenham afas
tado de!initlvament~ de seus cargos, 
até seis mese.-: am~s das respectivas 
eleições. 

S.S . . em 6 c!e junho de 1946. -Bar
reto Pinto. - Indererldo. 

Al't. 11 § 7.0 

Requeremc..; destaque dos dois \11-
tinlos artigos da emenda. n .0 181, do 
S!'. Barreto Ptnto, ~sim redtgtctos: 

•· Art. -- São inelegíveis : 

a) os lnt~rventores Federais, os Mi
nistros de J!;.!'taJo, os Prefeitos, os Se
cretários de Estado, os Ohetea de Po-
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licia, os Chefes dos Estados MaJores 
do Exército, da Armada e da Aero
náutica: 

b) os membros do Poder Judiciàrio. 

Art. -· Cessa a lncompaUbHldad~ 
em rclaçQo àqueles que se tenham 
a!ast.ado definitivamente de seu!> car
gos, s.té seit~ meses antes das respecti
vas eleições". 

Essa. emenda virá substituir o § 7.0 

do art. 11 do projeto da Comissão. 
Sala. das Sessões, 6-9·1946 . ·- Ea

mundo Barreto Pinto. -· Jodo Bote
lho. Indeferido e rn.:m.tenho às dis
posições do projeto. 

Requeremos a retirada da emenda 
n.0 3 .624, de oossa autoria. 

Sala das sessões, em 7 de aetembro 
de 1946. - Gabriel de .R. Passos. -
Arthur Bernardes. - Mtlton Campos. 
-- Tolcdo ~:~. - JOJé Monteiro de 
Castro. -- Plínio Barreto. Alde 
Sampaio. - Ltcurgo Leite . - JaUeB 
Mcu:h.ado. - José Maria I.opes Ca"l
çcu:lo . - Magalhó.es Pinto . - José 
Bonifácio. - Atendido. 

Requeremos destaque da emenda 
n.0 3 .624, pelo Deputadl) Gabriel de 
R . Passo!i e outros, . fim de que sejam 
votadas l\nlcamente as palaVl'as 
durant~ mais J.e 1 mes . 
Sa~a das Sessões.. . de setl'mbro de 
1946. - Ca.,.lo.'J Pinto . - -- Magallzães 
B4rU1'.L. - Lameira DtttencXJurl.. 
Nelso~ Parijós. --· D·uarte de Oli.1>ei~ 
ra. - Rocha Ribas. -· PreJudicado, 
pois foi retirada a eme-ndn pelo antor. 

Exmo . Sr . Presidente dn Assen,blé!a 
Constituinte . 

no N.c. 1, letra b, do § 7.0 do art. 11 
do Ato ~a~ Disposições Cr.-nstltucto
nais Transitórias, requeremos d~sta
que da expressão "mcs1no interina
mente", para o fim de ser '"~ jeitada. 

Sala. das Sessões, 6 de setembro de 
1~. - Greqo11J Franca. - Castelo 
Branco. - Argemtro Filllho . - José 
.Romero. - Am4ral Pei:toto. - Joli.o 
Botelho. - Nelson Pari}ó~. - Luiz 
CarvaU;.o. -- Odilon Soarea. - Os. 
waldo Studart. - Ataliba NoguelTa . 
Indeferido, para manter o projeto da 
Comi<.~s!o. 

Exmo. Sr. Presldent~ da A~semblêia 
Nacional Constituinte. 

Requeremos, na iorma prevista r.o 
Regimento, o destaque das pahwro.s 
.. mP..smo interinamente" constante a ... 
letra b do n.0 1 do § 7.t> nQ art. 11 das 
Disposições Transitórias elaboradas 
pela Cotnis.sAo Ccmstitucional. 

&la das Sessões, E\m 6 de setembr" 
tle 1946. - Dar!o Ca.rdow. - Pedro 
Ltutovíco. - Gu.tlherme Xa:tfer. - J. 
Ponce de Arruda. Guart&ntano 
Araujo. - Etelvino Lins. - Ferreira, 
Lma. -- José Jofflt. Int:e!erido. 

Requeiro de~tr.que, para suprimir o 
§ 3.0 do art . 2.o. 

Por que motivo havemos de fixar 
15 meses, para menos. aos governado• 
res e deputados êStadua!s. do que a.o 
Presidente e Vice-presickmte da Re
pública e deputados federais? 

S . S., 7-9-46. - Barreto Pinto . -
- lnd.e/erido; 1á foi votado. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda. 
a hora da sessã.o; vou tevantá-la, 
convocando outra, extraordinária., 
para hoje, à.c; 20 horas, com a ~uinte 

ORDEM DO DIA 

Terceira Sessão para recebimento 
de emendas rte reà1u;ão a.a projeto da 
Constituição e Segunda Sessão para 
recebimento ct. emendas à Redação 
Fina! das Disposiç6es Transitórias. 

Deixaram de comparf'JCer 24 senho
res Representantes: 

Partido Social Democrático 
Amazona a: 

Leopoldo Peres . 
Cosm.e Ferreira . 

Rio Graz.tc!e do Norte: 
GeorginG A v e Uno. 

Pernambuco: 
Pessoa. Guerra. 

Alagoas: 
Jor.é Maria. 

Balúa: 
Pinto Al~lx:'. 

Espirito Santo: 
Vieira. de Re~nde. 

Sã-o Paulo: 
Oofredo Teles. 
Batista Pereira. 

Santa Catarina. 
Roberto Gros.sembacher. 

Rio G ranfle do Sul: 
Getúlio Vargas . 

União Democrática N aclon.al 

MaranhA.o~ 

Alarico Pacheco. 
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r :::lu1 : 
Antt.nio Correi a. 
C<M:lho Rodrigues. 
~ará: 

Edgar de Arruela . 
Pa.ra.iba: 

Adalberto Ribeiro . 
João úrsulo. 
Osmar Aquino . 

Minas Gerals: 
Milton Campos. 

São Paulo: 
Paulo Nogueira. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

S§.o Paulo: 

Mb.rcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 

ParttdD .Republicano 

Minas Gerais: 
Artur Bernardes . 
~vauta-se a sessão às 18 horas. 

Emenda ~e redação ao pr..lj~to 
da Constituição, apresenta· 
das na sessão ordinária de 
13 de setembro de 1946. 

TERe~ E ÚLTIMA SESSÃO 

N.0 725 
Art. 15, § 2.0 : 

Em lugar de "consignados". diga
se: "esta-belecidos" . - Costa Neto. 

N.0 726 

Ao § 6.0 do art . 15. 
Onde se diz': 
"Que se não partilharão". diga-se: 

':'que não serão partilhados" . - Pau
lo SarasatéJ. 

N.0 727 

Art . 19, t 1.0 : 

RediJa-se em substituição: 
.''0 llnp&to territorial não tncld.J.ré. 

sôbre aitlos de área inferior a vinte 
hectares, Quando os cultive. só ou com 
6ua familla, o proprietârio que nA.o 
possui outro únóvel . - Costa Néto. 

N .0 728 

Art. 20. 
Em luga..r de : "os Estados ~ão 

obrigados a dar-lhe anualmente. etc." , 
diga-se : "0 Estado dar-lhe-A anual
mente, etc." -- Costa Neto. 

N .0 729 

Art . 21, tn Jitu!, acrescentar : ucmde 
se tiver realizado a cobrança". 
Costa Neto. 

N .0 730 

Art . 27 . 

Red1.1a-se: "de taxas, Jnc1~1ve pe
dágio". - Jact ele Figueiredo. - Paulo 
Sa.ra~ate. 

N .0 731 

Ao art. as. par,~ra.fo ún1eo . 
&edija-se 6.8Bim: 
"São cond1ç6es de elegibilidades pn

ra o Congresso Na.c1onal : 
I - ser brasileiro <a.rt . 129, ns. I e 

U); 
n - estar no exercício dos dtreltos 

politicos: 
m - ser ma~or de 21 anos oara a 

Câmara dos Deputados e de 36 p~ua 
o Senado Federal. - Paulo Sarasate. 

N.0 732 

Aa-t . 45, § 1.0 • 

Subttitug.-se, d.izendo : 

HNo caso de flagrante de crime ina
fiançável. os autos serAo remetidos, 
de:1tro de quarenta. e oito horas. à. 
Câlnara respectiva, para que resolva 
sObre a prisão e autorize. ou nAo. a 
formação da culpa" . - Co8UJ Neto. 

N,O 733 

Ao art. 45, § 2. 
Suprima-se: "abSoluta". - costa 

Neto. 

N.0 734 

Ao art. e2. § s.o. 
Redija-se assim: 
"Não poderi o Senado Federa! im

pôr outra pena Que não seJa a de per
da de cargo, CCim hw.biUtaç!o, até 
cinco anos, sem preiuizo da açG.o da 
justiça ordinã.rta". 

Jwttficaç4o 

A redação qt.le se propõe resulta da 
combinação do art. 62, ~ 3.0

• com o 
§ 2.0 do art. 89, cuja supre&sio Re 1ru
põe. - Pattlo Sara.sa.te. 
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N.0 735 

No art. 63, 11 .() I. 
suprima-se '"'e bem tUsim a". -

Cost4 Neto. 
N.0 736 

Ao art. 65 . 
Acrescente-se: '' cotD a .sançJ o do 

Prestden te: da República". - Costa. 
Neto. 

N.0 737 

Ao art . 65 n. 0 IV. 
Substitutiva. . 
"Criar e extinguir cargas .publioos, 

e fixar-lhes os vencimentos, semtPTe 
por le1 e~ial''. -- Costa. Neto . 

N.0 738 

Ao aTt . 643 - VIII 
Passe para o a~. 65 e 
Redija-se: 
"Autoriza.r s.beltUTa. e aper.açOOs d~ 

crédito e emissões de curso torçndo". 
- Costa Neto . 

N.0 739 

M. 66 no X. 
Dtg:a-~ ; 

Fixar a aJuda de custa de memoros 
oo Congresso Nacional benl como o 
subsidio dêstes e os do Presidente e do 
Vi,ce..:presidente". -- Cottta. N~o. 

N.Q 140 

Art. 67. 
8ubStitll&-\9e i)t:.ra: 

. : . - dos Deputad<>s, d<> Senado 
Federal e doo Tribuna.ls Federa16 •• 
- ·Costa Neto. 

Ao art. 69. 
Onde fY! lê : 

N.O 1·U 

.. A !14n de se pronunciar" leia-se: 
upa.t& que se pTonuncie' ' . - Paulo 
Sa.ra.l4te. 

N.0 742 

Art. 70. 

Transpor o § 2.0 para constituir o 
1 1.o e o § 1.0 para constitUir o ~ 
2. 0 " - Ccuta Neto. 

N.O 743 

Ao § 2. 0 do art. '10. 
Suprima-se "que houver <YPQsto"

Paulo Sara.a\fte . 

N .o 744 

Art. 75. 

Substitua-se a cláusula final pela 
seguinte: 

" . . . e a abertura, sem autori
za~;ão, leglsla.tiva, de c.rédlto especial. 
- Costa Neto. 

. N.0 745 

Art . 75, parã.gra!o único. 
Substitua-se ~lo seguinte: 
··A abertura de crédito extraordi

nário só será admitida por necessi
dade t.rgente ou imprevista., em caso 
de guerra. comoção Intestina ou ca
lamidade pública. - Costa Neto. 

N.O '146 

Ao § 2.0 do art. 76: 
Red1JII.-se: - "O Tribunal de Con

tas exercerá, no que lhe diz respeito. 
a~ atr1hdç6es do art. 97 e terá quadro 
próprio para o seu pessoo.l. Paulo 
Sara.sate. 

N.0 747 

Ao § 1.0 do a.rt. 89: 
Onde se diz "as normas de; respecti

vo processo ... ", diga-se .. e.s normas de 
processo ... ''. - Costa Neto. 

N.0 748 

Art. 90 n.0 l: 
SubstitUir: 

Em lugar de ... bem coUlo", diga-se: 
"e''. - Costa Neto. 

N.0 'l49 

Ao art. 91, I: 
substitUir "Leis e decretos" por 

"atos". 
N.0 749-A 

Ao art. 91, II: 
Acrescentar '1 regula.mento". - Coata. 

Neto . 
N.0 760 

AD su-t. 91. m : 
Acrescentar .. regulamentoS". - Cos

ta Neto. 
N.0 761 

Ao art. 93: 
Substituir-se "consoante o dJsposto 

. no art. 89'' por "~art. 89) ". - Pm.W.> 
St~rtU4te . 

N.0 '152 
Ao n.0 n do s.rt. 86: 
Onde se lê: "doJs têrços dos JUi

zes .. 
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Lela-se: 
'·Dois têrços dos membros". 

Paulo Sarcuate. 
N .0 753 

Ao art. 95, § 3.0 : 

Onde se diz: "funções, diga-se "atrl-
buJções' ' . - Paulo Sarasatc. 

N.0 75-f 

Art. 96 n.0 n: 
Suprima-se "sob qualquer pretexto". 

-Paulo Sarasa.te. 
N .0 755 

Art. 91, U: 
Subst1tua-5e: 
.. elaborar seus regimentos internos 

e organiZar os serviços .,.uxUJares, pro
vendo-lhes os cargos na forma da lei; 
e bem asstm propor ao Poder Legisla
tivo competente a criação ou a extin· 
çio de ce.rgos e a fixa.çá.o dos respecti
vos vencimentos."- Costa. Neto . 

N.0 756 

Ao art. 101, In, d: 

onde se cUz. 44TribunaLc; Judiciários". 
diga-se "tribunais". - Paulo Sara
sate. 

N.0 757 

Art. 104, n.0 n, a: 
Substttua-se por: 
"as causas decididas em primeira. 

1nstAnc1a, quando a União fór interes
sada como autora, ré, &&Ststente ou 
opoente, exceto as de falência; ou 
quando se tratar de crtmes ... " 
Costa· Neto. 

Artigo 105. 

RedJJa-se. 

N.0 758 

"A lei poderá criar em di!erentes 
regiões do pais outros Trl·buna.is Fe
derais de Reeursos, mediante propoa· 
ta. do próprio Tribunal c aprovaç!o 
do Supremo Tribunal Federal, fazen
do-lhes sede e jurisdição territorial e 
observados os preceitos dos artigos 
lOS e 104" . 

A primeira parte passará a ser i do 
artigo 103. - Costa Neto . 

N.0 759 

Art. 108, § l.o: 
Onde se lé: "em cases expre8sos 

na lei", diga-se "nos casos ~xpreasc: 
em lei"· 

Onde se lê: 04 tendo em vista'.. leis· 
se "para"; 

Onde se lê: "ou contra .as insUtui
çõcs militares", leta-t~e "ou as Uuiti
tuições militares" . - COI't4 Neto. 

N.0 '160 
Art. 108, § 10: 
Dlga-54!: "para" em lugar de 'iwn

do em vista". - Costa Neto. 

N.0 7~1 
Art. 118: 
Diga-se: 
"estabelecidos no a.rt. 95, ns. I e 

Il". - Costa Neto . 

N.0 762 

Art. 120. 
Diga-se : "'das qua.is" em lugar de: 

"easos êsses em que". -- Costa. Neto • 
N .0 763 

Ao art. 121. 
Redijawse assim: 
"Das de<:ls6es dos Tribunais Regio

nais Eleitorais somente ca.herá recur
so pa1·a. o Tribunal Super.1or qua.ndo . 
-- Costa Neto. 

N.0 764 

Ao art. 121. n .o I . 
Onde se diz ''torruldas", diga-se 

"proferidas". - C4)3ttJ Neto. 

N.0 -765 

Ao art. 121. 
Ac.rescen te -se: 
IV - denegarem ''habec8-corpu.a" 

ou mandado de seguronça. 
Justt/U:açcf.o 

Por equfvico, dece.-to, foi omitido 
êsse item. - Paulo Sara.sa.te. 

N.0 766 

Art . 123, § 2.0 • 

Diga-se: "espec1!1caré." em lugar 
de: .. detenninará" . - Costa Neto . 

N.0 767 

Ao art. 123, § 2.o. 
Onde se diz "J>OSS&m", diga-se "po

derão". - Paulo Sa.rtl84te. 

N.0 '768 

Art. 125: 
Suprimam~. por desneoess&rias, 

as na.Ia.vras: 
"instituindo etc ." até flnal. 

Costa Netto. 
. N.0 769 

AIJ art. 127: 
Onde se diz "nem serão removi· 

dos", 'diga-se "nem removidos". -
PaUlo Sar43ate. 



-411-

N .0 7'li) 

An. 1~. II, última parte, depois 
de Brasll: 

.. ou não o estai:ldo, se vierem te
s1dlr no Pa.is. Neste caso, a,tJngida 
a maionrt.ade, deverão, para conser .. 
var a nacionalidade brasileira, optar 
por ela dentro em quatro anos;" -
Cost4 Netto. 

N.0 771 

Art. 132, n.0 U: 

Diga-se "saibam" e não ••sabem". 
N.0 DI: 
Diga-se "estejam" c não "estão". 

- Costa Netto. 
N.0 772 

Art. 139, I, letra. a: 
Dtgs-se: 
- -o presidente que tenha exer· 

cido o cargo, por qualquer tempo, 
no perfodo imedJatamente anterior, 

" .. .................... ........ ....... 
- Procedam-se às conseqüentes 

modif1eaç6es. - Costa Netto. 

N.0 773 
Art. 1~: 
Acrescrentar, entre ((parentes" e 

4'ou": - "ecmsanguine:>.s .. - depois 
de ar1M: - virgula. - Costa Netro. 

N.0 774: 
Art. 141, § 37: 
D1ga-se: 
"das sociedades de economia mis

ta..,. - Costa Netto. 

N.0 7'15 

Ao art. 150: 
Dtsa-se: · 
.. A lei criará estabelecimentos de 

crédito especlallza4o.s de amparo à 
lavoura e à pecuária". - Costa 
Netto. 

N'.0 776 

Art. 163, § 1.0 , irz. fine: 
Dfga .. se 1

' registre público". - ~osta 
Netto. . 

N.0 777 

An~ 163, 9 l,O ; 
l)i8& .. se : 
"observados os impedimentos e as 
prc~ da lei ..... . ..... . ..... ". 
--· Cona Netto. 

N.0 778 
Ao &N. 163, § 2.0: 
Onde se lê ''no registro civll", di .. 

ga-ae 14DO reB~tro públ1co' •; onde &e 

lê .. perante as autoridades civisn, 
leia-se "'perante a autoridade com
peten~" . . - Pa.ulo SaT484te. 

N .o 'r19 

Ao art. 170: 
Onde se lé : 
ualnda o de cada. Território''. 
Leia-se: 
"o dos Territórios". -Costa Netto. 

Art . 171. 
Redija.-se: 

N .0 780 

Art. 171 - Os Estados e o Distrito 
Federal organizarão os seus sistemas 
d~ ensino. 

Parágrafo único - Para o desen~ 
. volvlmento dêsses sistemas. a. União 

cooperará com auxfllo pecun:f411.o. o 
qual, em relação ao ensino prlfiiárto, 
provirá do respectivo Pundo Nacional. 
-·Paulo Sarcuate. 

N.0 781 

<Ao § único do art. 174). 
Onde se diz umormente", diga-se: 

de upre!erêncla,''. - Paulo Sarasatc . 

N.0 782 

Art. 179, ca.put. 
Em lug!'U' de 

"destlnaaos a ... ' 
escreva-se: 

.. incumbidos da preparA-los para a 
mobiliza.çã.o e as opera'fões militares". 
- Costa NP.to. 

N.0 753 

(Ao art. HU, § 2.0 .1 • 
Onde se lê "mediante", lela.-se "na 

sua.,.. Suprlma.-se .. que lhes der a ser 
prestada" . - Paulo Sa1asate. 

N.0 784 

Art. 182, § 3.0 • 

Diga-se no principio: 
"O militar em nt1vlc!ade que acei

tar ... " -Costa Netto. 
785 

(Ao art . 182t § 6.0 ) • 

Redijawse; 
44 Aos mHitares se apl~ca o disposto 

nos artigos 192 e 193'' . - Paulo sa-
rasate . 

N.0 786 

Art.. 195, parágrafo única. 
01ga.-se 
"Os Estados e municípios :r;>i: dem 

ter sim bolos próprios. - Paul;} Sa
raaate . 
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N.0 '787 

<Ao art. 200>. 
Onde se diz "nos seguintes ca:-ws ... 

diga-se •·nos casos". --Paulo Sarasa.te 

N .0 788 

Art. 216. 
Diga··se: 
"Será respeitada aos selvfcolas a 

posae das terras onde se achem per
manentelllente localizados, <>-<>m ~ con
dição de não as transferirem··. 
Costa Netto. 

Seção VI. 
Onde se diz: 

N .0 789 

"Da elaboração dos orçamento=' ··. 
dtga-se "Do orçamento". - C<:tsta 

Netto. 

Emendas apres-=ntadas, após a 
extinção do prazo, e man
dadas publicar por ordem do 
Senhor Presidente. 

Sr. Presidente da Assembléia Cons
tituinte : 

Embora csg()tSICio o prazo próprio 
par~ apresentação de emendas de :-e
dação, exarnJnei, ainda urna vez, o 
Titulo VI do projeto constttuciona1, e 
sóbre o seu texto !iz as obServações 
que tenho a honra de encaminhar a 
V. Excia . , pedindo-lhe que se digne 
de encaminhA-las ao Sr. Presidente 
da Comi.seão da Constituição, como 
uma contribuição ao traba1ho, em qu.:! 
todos estamos interessados, da última 
reda'çáo do texto constitucional . 

Rio de Jalleiro, 16 de setembro de 
1946. - Gustavo Capanema. 

AN.EXO N .0 I 

Algu.m.a.s observações sóbre o Capitulo 
1 do TUulo VI 

(Arts. 163 a 165) 

1. O art. 163 encerra duas maté
rias diversas: a constituição jurídica 
da. fa.mllia. e n proteção que à familia 
deve o poder público. Conviria sepa
rá-las em artigos diferentes. 

2. O :~ 1.0 do art. 163 poderia se::
desdobra.do em dois : um sObre o ra
samento clvtl, e outro sõbre o casa
mento rellgioso. No fim do segu.."'ld·:'l 
período, a conjunçã<> condicional se 
sumtitutria. com vantagem a locução 
conjuntiva condicional contanto que. 
E como duas sl..o as condições exlgldas 
para a validade civtl do casamento re-

Ugioso, melhor e CJ II t; :..s d u:t:-: clá\.L'iu
las se liguem ptl<'> <.: oncctivo c. 

3 . A pa1avnt 1wtum tcs ná() deve se•· 
usada no texto do ~ 2.0 do art. lti3 . 
Nubente ou con tn~ e ntt é o que val ca
sar. (Código Civil, arts. l!Jl, 197, 198). 
E no caso (\e (1 \\ t: ~e trata casamento 
não mais s t ce lC' hrará, pela validade 
conferida ao casamfm to já celebrado. 
Se a palavra côniuues, dado o st:u 
acentuado sentido jur ídico, deve ser 
evitada, emprf.gu~-s.e expressão equi~ 
valente. usual na linguagem comum . 

:N.o 4. No nrt. 164, é desnecessé.rw .. 
a !rase "em todü o território naci()
nal" . O que parr.ce indispensável e 
dizer que a obri~açáo de proteger a 
maternidade P a lnfà.ncia cabe aos po
deres Público~ . Deve, mesmo, !lca.r de:
clarado que êssc d ever incumbe a 
União aos ~tados. ao Distrito Fede
ral e aos :Municipios . 

5. Diz o art . 163 que a. famrua " te
rá direito à proteção cspeclaJ do Es
tado" . E o art. 164 a.crE>sCellta: ' 'A 
lei instituirá o ampa~o das familla :; 
de prole numerosa." As duas declara
ções versam sóbre o mesmo a.ssunto, 
e poderiam rr.untr~se, ou contNir· s t , 
num :JÓ artigo . 

6. Na seguinte fase do art. 165 : "~: 
em benetfcio do cônjuge ou de tUbos 
brasileiros", deve ser suprida a con
junção e (Consttwtçá<'l de 1934; art. 
134· Constituição de 1937, a:rt . 152; 
Lct' de Introdução ao Códlgo Civil . 
art. 10, § 1."), mas parece necessá.
rl() depois do substantivo cón1UfiC. 
0 ti.d,jetivo m·asiZeíro, conforme a ori
entação dada à redação do arti
go H da primitiv~ Introduçl.o .w Có~ 
dlgo Clvll . 

Admitide.s est.as observa.<;ôes, pode
ria o texto do capitulo I d<l Título 
Vl ter a seguinte reda~o : 

CAPiTULO I 

D.\ f,O.MiLIA 

Art. 163. A famllia .:: constltuida 
pelo ca.samento de vinculo tll.<Usso
lúvel. 

§ 1,0. O casamento será -civil, e 
gratuita a sua celeb1·ação. 

§ 2.o. O casamento rellgloso equi
valerá ao casamen to civil se, obser
vados os impedimentos ests.belecidos 
em leJ e de conformidade com as 
prescrições dela, assim o requerer o 
celebrante ou qualquer interessado, e se o ato fOr inscrito no registro civil. 

§ 3.0 O casament.o religioso, ce!e
brado sem as formalidades do pará-
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grafo antel'ior, terá cfelto.c; civis. se. a 
requerimento elo ca~-ar. !ôr tn.scl"ito 
no registro civil , medlant,e prévia ha
bilitação perante a autoridade com
netentc. 
- Art . 164. A famma. prlnctp"lmen
te a de prole numero::;a., tem tUl'eit.o 
à proteção especial do poder p'!lbll
co. 

Art. 165. O amparo à matern!dade, 
à infância e à adoleooêncla é dnvcr 
da União, dos Estados, do lJlstrtto 
Federal e dos Mun1clplo3. 

Art. 166. A vocaçtto para suceder 
em bens de estrangeiro exist.entt' no 
Brasil st:rá. regulada pela. lei br~Uei
ra em bene!ícto do cônjuge brv.tlet
ro ou de !llhos br&.Sileiros sempre que 
Ih&~ não seja. maJs favorável P. lei 
na.cio.nal do !le cujtt.'J. 

ANEXO li 
Algumas observações 86bre o 

Capitulo 11 do Título VI A.arttgo 
166 a 175) 

1. O art. 166 lnclul o seguinte 
precetto: .. Deve (a educaçAo> iru:pt
nr-!e nos prlncfplos de lioordadc e 
nos Jdeats de aolidarietlade humana." 
O dispositivo encerra 1111\térta dm.:tri
nárla, pouco própria elo texl.(l constt
tucions.l . Mas se a Const1tutç~o "1&1 
~r s6br~ o a~sunto, convém que 
o ía~ ~m tênnos Q\1\: .defin~m com 
ms.ts propriedade os funda.mento.-t e 
os fins de educação. A dJsposfção 
transcritA podet1a ser assim redigi
da: .. A educação, baseada no espí
rito de liberdade e responsat,11Jdftde, 
terá por objetivo tonnar a per~onali
da~c viva e a consi~ncia social." Lo
renzo Luzunaga, grande mestre d:l. 
pedagogia. moderna, num liVTo re
cente. Reforma de lc. educacion, tra
ça as linhas de uma reforma educa
cional para o nosso tem~. dPtendo
se de preter~ncia na reforma ~a edu
cação lnglêsa. O preceito acima pro
posto, - sintese dR melhor Uç!io que 
&se livro encerra, - é uma a :1nna · 
ç!o pedagógica de valOr universa:, à 
altura dos id~is educativos dos }Jai
ses mais adiantados. 

2. Os preceitos em que se d~sdo
. bra o art . 168 não sAo J ncisos : s:"lo 
verdt!.deiros parágratos; e como pará
graf06 devem ser insertos no tP.XtCJ. 

S. O n.0 IV do art. 168 termlnu 
Por esta c lá. uaula : •· respelt::1do~ os 
direitos d os pro!essóres". Tal frase 
nada stgnt!ica. Se os prafe.ssôres ~i.1m 
direitos, não é precise dlzer que ~e
r!o· respeitados. Tsto ~ da própria na~ 

ture~a dos direitos. A cláusula. ueve 
:)er suprimida. Se, entretanto, com 
essa ~lá.usula, quer o legislador ccns
t !tuinte significar que aos professOres 
dever'o ser assegw·ados certos àire1-
tos essenciais. a estabil!dade e a, re
muneração concligna (Constituição de 
1934, art. 50, parãgrafo úni.eo. letra /> , 
neste caso, a declaração deve ser ex
pressa. P.m têrmos adequados e deve 
referir-se. não apenat. aos pro!essóres 
das escolas de aprendizagem, ma:s aos 
pro!essóre.s em gerai . Uma. decJa.ra
ção assim, subst1tulndo a cláusula fi
nal do art. 168, est.arla sem dúvida 
de acórdo com o pensamento do le
gislador constituinte. 

4. E' conveniente que ao Fundo 
Nacionat do En11tno PrtmArlo <art. 171, 
parágrafo ún!co>. se dê, na Constitul
çãn a sua. denominação exata . . A re
r · .tic.;lo da expre!Sdo ··ensino prlmá
rl<l'' poderé. ser fàcilmente eVitada . 

5. A pesqwm científica (matéria 
do parigre.!o único do art. 174> está 
a exigir dos poderes p!l'b11cos uma 
so~ 1ncalculó.vel de esforços. Mas 
ndo é de prever que ela deva &er in
centivada de prcierê~cla nos estabele
cimentos de ensino superior, ond;~ , 
aliAs, deve ter o máximo desenvol
vimento po::ssivel. 

6. No a1't. 175, podf'-se suprimir a 
palavra monument011 QUE' se segue à 
palavra obra!! . As obra.;, de valor hi:;
tól'ico e utísttco a.bl·angem os mo
numentos que ten11am ~sse valor . A 
eY.pressão ''docwnentos de valor his
t.úrico e arUstico · · deve ser evitad:l.. 
Os docwr.entos são sàmente de valor 
histórico. Podtm também ser supri
midas S\i. palaVt11S ··as paisagens e o~ 
locats dotados de particular beleza.". 
pois tudo f.t.so SP. inclui na. exp1·e&~ão 
"monw.rumtos natw·at~ · · . 

Isto pOsto, poderia o Capitulo U clu 
Titulo VI ser ll.SSim rrdigido: 

CAPlTULO rr 
DA E&'(TCAÇÃO F. D ... CU l.T'O'llA 

Art. 166. A educação é qirelto c! e 
todos e será. du.da no lar e na. et:l
cola . Baseada no espírito de llberda· 
de e responsabilidade. terá a educa
ção por objct1\'o tormür a persona
lidade viva c: n. consciência social . 

Art . 167. O enllir.o dos diferentes 
ramos será ministrado pelos poderes 
público~ f.: é livre n iniciativa. parti
cular. re-speitadas as lets que o · regu
lem. 

Art . 168. A legislação do ensl.no 
n.dota.rtí os seguJntes prtncípfos: 
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§1.0 o ensino primário é obrigató
rio e aó será dado na Ungua nacio
nal. 

§ 2.o O ensino primário oficial é 
gratuito para todos; o ensino oficia\ 
ulterior ao primário sê-lo-á para 
quantos provarem !e.lta. ou 1nsut1ên-

. ela de recursos. . 
1 3.0 Os estabelecimentoS industriais, 

comerc1a.ls e agricolas, em que traba
lhem mats de cem pessoas, sA.o obri
gados a manter ensino primário gra
tuito para os seus servidores e os 
filhos d&tes. 

§ •.o As empresas industrlals c co
merciaJs sAo obrtgad~ a ministrar, em 
cooperação, aprendJZagem aos seus 
trabalhadores menores, pela forma 
que e. lct estabelecer. 

§ 5.0 o ensino l'eligtoso const1tuj 
dlscipllna dos horários das escolas 
of1cla!s, e será ministrado de acôrdo 
cpm a con!tasA.o reltgtosa do aluno. 
manifestada por -'!e, se fôr capaz, 
ou pPlo seu re}1resentante legal ou 
reepon~ável. o ensino rcllgtoso é de 
matricula !aculta.ttva.. 

§ 6.o Para o provJmentc das cáte
dras, no ensino secundá.rto otfclal e 
no superior oficial ou livre. exigir-se-é. 
concun.o de títulos e provas. Aos pro
fc.si=Õres. adm.Jttdos por co;acurso de 
tftulos . e provas, seré. assegurada n 
vitalic'E'ds.de, e aos demais uma justa 
estabUidadc . Caberá a todos remune
ração condigna. 

~ 7.o E' garant1d& a libc:-dade de 
cátedra. 

Art . 169. Anualmente, a Un1Ao apU
eará nunca menos de dez por cento, 
e os Estados, o Distrito Federal e os 
MunJcJpios nunca menos de v:tnt~ por 
cento da renda resultante dos 1mpo:;
tos, na manutenção e desenvolvi
mento do ensino . 

Art. 170. A União organizara\ o sis
tema federal de ensino, c ainda o 
de cada Território . 
~:Jrafo único. O sistema federal 

de no tem C'.s.ráter supletivo, es
tendendo-se a todo país n~ t:Str1tos 
lbn1tes das detic1ênc1a.s locais. 

Art. 171. Cada Estado. &16tm como 
o Distrito Federal. organizará o af:u 
próprio sistema de ens1no. 

Po.ré.Sl"&fo único. A Un1Ao coope
rará, mediante auxllio ~unlárlo, para 
o desenvolV4Jler.to dos sistemas de er.-

.s1no dos Estados e do Distrito Fe
deral. l!:sse n.uxruo, para a amplia .. 
ç6o e melhoria da rêde escolar pri
ínãrta, provirá. do Fundo Nact~ual de 
Ensino PrimArlo . 

Art. 172. Cada materna de ensino 
teif. obrigat:õrlamente terviçoe de u
~ educacional que auecurem 

aos alunos necessitados condições de 
diciência escolar. 

Art. 173 . As clêncta.s, as letras e a.li 
artes são livres . 

Art. 174 . ~· dever do poder ptlbllco 
do.r à. cultura arnps.ro e incentivo. 

Parágrafo úntco. A lei promoverâ 
a organização de institutos e centros 
de todo gên~ro de pesquisa c1entff1ea. 
inc!w:ive nos estabelecimentos de en
sino superior. 

Art. l'i5. As obras de valot' h!stó
rico e artfttfco, os documentos h18tó
r1cos e os monument.os naturall f!
cam sob a proteção t>Speclal do poder 
p(lbllco. 

lt:jormaç6es prestad4s pelo M-1118térlc 
da Fazenda a que se refere o dis
curso C:o repre.sentante DeputtJ.1o 
Gerc!no de Ponte!. 

CEXIM"·CAM - 4a 5.4()7 -= 169-
Anexos: 6 - Em 22 de: a.g06to de 
1946. 

Senhor Ministro: Acusamos o re
cc:btmento do oficio n.0 664, de 17 de 
Julho último, com que o Gabinete dn 
Vossa Excelência nos encaminh.oJ, 
:para informação, o de n.0 591, de 11 
de• mesmo Clês, da Sect·etcuta ia 
./,~sembléin Constitu!nte, capeando 
requer!mento e~ que o Deputado 
Gerctr.o dt- PonU8 solicita vArfoe ~
ciarec.ur.entos ac~rca da execução do 
regime de rae'ionomento das vendes 
de chassis para caminhões e ônibus 
jmportados . 

Em fel.iJ)OSta, co.be-nos assinalar. 
preliminarmente, que a publtcaçA.o in· 
"'·erta na ediç4o de ".A Noite" de 6 
de julho próximo findo, a que de 
infeto a lu de o Deputado Gerc:lno de 
Pontes, nAo !oi de nossa. 1nJc1at1va, 
como para logo se pode depreender d'> 
s~u· tópico final, em que é !eita re
ft-rência. à orienta.çA.o que, a propó
sito, vem sendo adotada pela direção 
da Carteira. 

A respeito, é opartuno acentu.u
~ue, nlo só ao vespertino .. A Noite''· 
DULS também n. outros joma1s, fom\!
cemos dados sôbre a 1mportaçio c. 
dJstribui~Ao de chassis. maa iaso '..m 
c~ata ante:-tor à da entrevista tl') 
Deputado Gercino de Pontes, como 
o evidencia o fato de haverem a!do 
publica.dr .... na ec:Uçãc• de ··o Globo" 
dE 25 de abril d&te ano. 

Prestados êsses esclarecimentos, da
remO& 1\ seguir aa lntonnações so
Ueitadas, observando, par~ tsnto ~ 
Dle6Zila. ordem do requerimento. 
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I 
Em 1944, 1945 e 1946, a Carteira, 

em atendimento de "pedidos'' de 
candidatos devidamente inscritos, 
('nlitlu "Autorizações de Venda •• para 
1&. 992 chassis, a saber: 

Em 1944 - Pe.ra. 2.864. 
Em 1945 -- Para 7.130. 
Em 1946 (a.té 31 de julho) - Par~~ 

9 .998 . 

Quanto à 1ndica-<;Ac dos nonus das 
pc=~oos, firmas ou entidades contem
pladas, bem assim do Mun1c1plo e 
Estado a que se destinou cada ca
n.tnhão, ~rmltimos-nos acentuar 
E>er tarefa que, além de dtspendios~. 
dl-mandada multo tempo, ~omo ::ze 
'\'er111cou quando, para. atender 3. 
pedido do Senhor Oeneral SCarcela. 
Portela, que visava a examinar soli· 
citações apresentadas por candidatos 
n aquisição êe chassis ( 492) a.trlbui· 
àos à Diretoria de Jntendêncit\ do 
Exército (Comissão Central de Abas· 
teetmento) por ordem de Sua Exce· 
1~nc1a. o Senhor Presidente da RepiÍ
Nlca. orgftnJz~mos relação d~criml
l~ativa das unidades liberadas de 1 de 
J!m.eiro a 10 de junl'lo do correni..e 
1•1\0. 

Essa relação, da qual juntamos có
pia. (Anexo n.0 1), bastará por certo 
para dar idéia de com{) se vem proce
dendo à. distribuição. 

li 

Com o objetivo de evitar que, COtl
tca.nte denuncias recetidas e corro
l•oradas por anúncloa lnoicrtos na lm-
pxensa, p'i\rt1culares exn favor dos 
ctuais emittmos "Autorizações de 
l'cnda'• . para chassis pleiteados sob 
!U,1damento de serem absolutamen+:e 
P.t'Renc1al!i ás suas atividades - re
\'endam, à 'l1ossa revelia, as untda
des a êles <:oncedldas, :realizando, com 
isso, via de regr.f.&, ganhos apreciÁ
veis e nAo de todo licitas, e - o que 
é pto-:- - com prejuízo para a econo
n;ia do País, t>..xpedlmos, em 22 de !e
vueiro próximo, aoa Senhores Inter
ventores de Te-rritórios e Prefeito 
C:o Distrito Federal ot1c1o (m1nU~9. 
inclusa - Anexo n.0 2) em que lhes 
en~arecemos providêneii\S no sentido 
d~ ser dado rigoroso cumprimento 
do disposto no pa.rã,arafo único, le
tra b, item n. da Portaria. nómero 
~o. de 12 de janeiro de 1945, da co
ordenação da Mobillu.çAo EconOm!
ca, segundo o qual 

"o Ucenciamento de camtnbões 
e ônibus sujeitos ao regime só
mente poderá ser !eito em nome 
das pessoas, firmas ou entlda.dPS 
indicadas naa .. Autor1za~6ea de 
Venda." expccUda.s pel~ Carteir'l, 
e nenhuma transferência de pro• 
priedade será admitida. sem pré· 
vta e expressa. anuência d&sc 
órgão". 

Com o mesmo ob.1~t1vo, temos di
rigido a Prefeitos Mun\cipais, sem.
r.re que oportuno, otú:io nos têrmos da. 
mclusa. minuta <Anexo n.0 3.0

) • 

m 
Para e!etto da distribuição dos 

chassis, a Ca.rteJ.ra tem observado o 
crltérJo de preferência. este.belec!do i'la 
Portaria. n.0 330, cie 12 de ja.neira 
ue 1945, da Coordena-ção da Mobili
zação Econômica <Anexo número 4). 
r<~vigoradt\ pela. de n.0 438 de 31 rle 
ctezembro do mesmo ano (Anexo tl.'• 
5). 

IV 
Para aquisições com base na co~a 

correspondente a 194.; Inscreveram-se 
candldatos a 34.171 chassis. 

v 
O total de r.auúnhões chegados ft.) 

Pais em 1945 f> 1946 (até 31-7) foi 
de 1"7.141. 

VI 
Certamente, por tgnorê.n~ia. dos 1m

portadores e inadvertência das repar
tições aduaneiras. -rem sido r.eallzada. 
,;em nosso conhecimento. a iml)Orh.
çf\C\ e desem-bet-aÇO de chassis, o que, 
quanto ao despacho altandez!.rto, 
con.traria !lagrantemente di.spostçlo 
da Portaria n.0 3SO, de 12 de janeir::> 
de 1945, ~egundo as qu~ e.s a.utortda-· 
des aduaneiras não devem consentlr 
n«J d~.semba.raço de caminhOes prove
nientes do exterior sem que os con.'le
c.1mentos de transportes mar1timos es· 
tejam por n6s visados. 

Vale co::stgnar que a 11JlportaÇê:> 
de chassis n!o esté. sujeita a privta 
l'.eerv;a da Carteira, A quàl compete 
eP.enas a execução do regime de ra.~ 
clonamento d.e '9en<IM. 

vu 
Aliuns dos chassiS auim deaeJPba~ 

raçaclas têm sido negoelados indepen
dentemente de n088& autorlzaç4o, lr-
1egular1dade que abmente pode ser 



evitada quando, pelo exato cUmpri
u:ento da:; dispos~es aludidas ·no 
item DI, ror regularizada a chegada 
dos carros ao Pais . 

VIU 

f:l.vor dos nd C]ulrcntes. De outra par•..e, 
entendemo-nos com as Alfândegas 
onde ·se havia efetuado o desembaraço, 
lf>mbrando-lhes a necessidade de ex1 . 
girem, invariàvelm.ente, "visto" da 
C!lrteira nos conhecimentos marlti.mos 
r~lntivos a quaisquer chassis impo~·-

TOda vez que tivemos conhectmen~o t:te:ios. 
dn irregularidade apontada, dirigt- Restituindo, incluso, o ofício núm~-
rno-nos imediatamente aos importa.· ro ~91 da Secretaria da ~mbléia 
dores, ~edlndo-lhes a atenção para ::> ConstttuL'lte, aproveitamos a opor-
re@'ime vigente-, e, por considerar qu~ tunldade para reiterar a Vossa Elo--
se tratava de rato cor.sumado, ~m1- celência os protestos da nossa mul.i 
ttmos .. Autorizações de Venda'' em c:istinta consideração. 

BANCO DO BRA.Sn. S. A. 

CAiiTURA DE EXPOllTAÇÁO E DlPORTAÇÃ'l 

lm~4o 

P.elaç4o do• Estados, Territórios e Ilistrlto Federt.d, das .. AutorízC&Çãés de 
Venda" emlttdas para aqtdstçéo tü c1uuits, de 1 ele janeiro a 10 de 

1unho de 1946. 

1> Território de Ponta ~orá . . .. 
2) Território do Iguaçú ..... . . • .. 
~) Amazonas . ..... .. ... .. . .. . .. . 
4!) MaranhAo . ..... . .. ........... . 
5) Aaut . . .. . . ....... . . .... .. ... . . 
6) Sergipe ..... • . ...• .... .. . ... . . . 
7) Alagoas . .• . . . . . . . . ..... .. . .. . •. 
6) Pará ... .... .. . ........ .. ... . . . . 
9) ~to <lrosso . . . . ....... .. . .. .. . 

10) Rio Grande do N~ . .... . .. . . . 
i .i) Pa.ra.!bo. . . . . . . • . • . . • . . . . . . • . • • • • 
l2) Espírito santo ................ .. 
131 Ceará . . .••. . • .. .••. . .. ... ...... 
14) Goiás ... . ... .... .. . . . . ....•. . .. 
15> Bahia .. .... . . .... ...... ... . ... . 
i8) Pernambuco .. ........ ... . .. . . . 
17) Banta Ca.ta.rina ........... . . .. . 
J 8) Pa.raná . . . . ... . .. .. . . .... . .. .. . 
19> Rio de Janeiro . .. . .. . ... ... . . . 
2C) Minas Gerais ...... ... .. .. ... . . 
~1 > Rio Grande do Sul ... ....... . . 
22> Distrito Federal .. ....... . ... . . 
23) São Paulo ...... .. . .. ... . ... . . . . 

Total .................. . .. . . 

Em 22 de !cvere1ro de 1946. . 
&.nhor Interventor: - Com o ob

jE;tlvo r.ie evitar abusos ~ e.xploraç6es 
por parte de agentes menos eac:upu
losos Que .estariam aceitando, med1-
~l:.te recebimento de sinal em dinhei
ro, encomendas <le cl\assict para ca
minh6es e ànibUD, para atendimento 
óepois d~ cessado o ra.clonamento Ll~ 
~e.ndas em vtror, o Senhor Coordcma
dor. da· Moblliuçâo EconOqüca fez pu· 
bllcar na imprensa desta C:lpital. re-

CtúDinhóes Na Oapltal No 
distrlbuíd.os do Estado Interior 

4 4 o 
7 'l o 
8 8 f) 

G 3 6 
21 11 10 
21 15 6 
28 lO 18 
28 22 6 
34 13 21 
4lS 24 22 

122 5 117 
124 27 97 
130 9S 37 
135 4.2 93 
14.5 63 77 
201 59 142 
258 30 228 
329 llõ 213 
347 73 274 
746 100 646 
869 165 704 

1.567 
2,273 863 1.'110 

7.452 

centemcnte, a inclusa "Noia", Pm Que 
t scl3.rece : 

Continuar em pleno vigor o regime 
de racionamento de vendas de chas· 
sL~ para. caminhbes e ônibus estabe. 
l~ido pela Portaria númuo 33~. <.te 
12 de jancir() de 1945, regime que s6-
n1ente cessará quando a Carteira con
s:oerar CRQrtuno revogar e:Ssa Port .. 'l
ria; 

Conseqüentemente, não pOderem M 
·autoridades aduaneiras proceder ao 
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desp~ciw do chu~sis proveniente~ (.!,, 
ex~nor sem que o:; conhecimentos d~ 
cmba.rqut: e~tejam Vi:iados peJa c ar
tf"Jra, nem as rcl,Jal'tições mun1c1Dz.i .; 
~cencja-Jos ~em que ot> proprietártus 
~presen tem .as ~e~:nmdas vJas das "Au
torizaçõe~ - · de Venda: ' tle que tra ~a 
a cita.da Portaria· 

H:~. vendo chogadÓ a portoo nac!<.maJ.<,, 
&te agora , apenafi parte da quota Je 
~Jq>otto.çúo de cha.sf:ls atr1buida a ) 
BusH pu.!'3. o ano de 1945 pelas a uto
ridades norte-amertr.é\nas : e 

Ser impossfvel, assim, fixar, ainda 
que a.proxtmadamenr:e, a época em 
que os chassis começarão a. entrar 
livremetLte no Pais, att\ mesmo porque 
as re!e: Jdas autor1dades , ainda n J.o 
estabeleceram nova coth de ca.nu
nh~ para o )3ra.s11. 

Atendendo a que seria. de tõda co'1-
,;enJênc1a que 1\B autoridades 1ncu.n
hidu, no Pafs, do llcenciamento de.: 
veiculos toma:;sem direito conheci
mento de~sn.· ''Nota", .f1car1amos gr~
tos se se dignasse \/assa Elcce\ênda 
d.e determtnnr fOsse o seu texto -
tre.n.smitido às :Pre!eit.uras MlWlcipais 
dêsse El:itado, bem am;im a outros ór
gãos ai porventura também en<~arrc
~ado6 d() citado serviço . 

Ae-radecerin.mos ainda t;e, ao mC'smo 
tempo, fô.sse r~omendada a essas re
partições a rigorosa ob~crvànc1a ·\o 
d~posto no pa1·é.gra!o único, lctrn ~ · . 
:tem II, d.l Portaria. númtru 530, de 17 
àe janeiro de 1945, da Coordenação ~l~~ 
MobHizaçào Ecouôaüca. <Diártc Ofi 
clal d~ 13 ce jfl.neiro de 1945), segu 1-
Üt' o qual 

··o 1kcncJamento de camtnhoos e 
ônibus ~uje1tos ao regime son1ente po 
'~em ser feito em nome cas pe~so:-t.'i , 
firmas 0u entidades in<licactas nas u.u. 
torizações de venda expedidas pela 
Carteira, e nenhuma transferência d-: 
propr1edade .será. admltlàn sem prév~ a. 
e txpr~sa anuência dêsses órgãos' '. 

A Pl'Opósito, permitimo-nos assln~ ~ 
·lar que serla oportuna tal recomenda
~o. por 1s ~·o QUt: denú ncias recebid~. 
e corr oboradas per a.nunc1os lnsertos 
:a 1mprt:nsa do País. evidenciam que. 
nAo obsta ~te os ttrmo.s claros e tfl.x~
Hvos do oJudido preceito, p~rtlcular-~s 
- em favor- do!oi quais cxpedlrnos " Au
te,rlzações de Venda' • para caminhõe.~ 
Jjed.idos sob o Cundamcr~to dt! sererr. 
absolutaml!nte essenct€11s às suas ati
vidades - revendem, à nossa revelia , 
1\., unidades a êles concecUdas, reali
zando com !ssó. via d~ regra. ganh<Js 
a.preclávet.s P. nAo de todo Uclto.s. E cC' ~ 
mo é bem de ver, o exato cuznprhnen· 
t,() da dtspostçâo citada ev1tarta ~s~e 

comé.rclo da!ld-e~ t.hw , que. sôbre 
ac~rretar s<·mnvel p:·cjuf~o à. e<:ono
mla do P aís, _so::;,remancira perturba 
os nvsr.os scrVl<iOS, r;~hl~ rtcia.ma.<;õt.'!-> 
~ue suscita , e ::!.::1da nos coloca em 
s.!tua.çf!.o a.c;.sti .~ ddkadu, porque pode 
<~~r a unpre:;!->ão de que tc;.mos contem .. 
x:;l~do, na. execução rlo tC':;ime, mero:; 
~ mescruoulosos intermediários . 

Aproveitamos ~ oportunidade para. 
1~~ttra1· a Vn:.sa Exccléncia os prot.ea-
1?3 da uos~a ma1~ distinta consfdera
c;ao. 
.... .... .. ... ...... .... ... .......... 

Eln . . .. de • . . . . .. .. . . . 1946 

Prefe itura Munjcipal de .... . ... . . 
Senhor Pre-feito: 
Re!erindo·nos ao seu oftc!.o núme-

lO .. . . , de . . . .... apra.z-nos in!orm..1r 
\ ossa Senhoria dt: ·que em . . .. . . .. . 
t:»itimos a. 1a.vor 'de .. . .. . . .... . . . . . 
. .. . . . a " AutoriUiçio dt: Venda." nú
:nero. . . . . . <.:orrespondente a . . ehas: 
.ds de marca ... . ...... . . .. . . . . .. . .. . 

Por oportuno, soHcJtaznos sua espe
cial atenção para. o disposto no pa~ 
''"grafo único letra c, lte:n 11 da Po::-
tar.ta. n.0 330, de 12 de janeiro de 19~. 
da Coordenação da. Mob11Dação Eco· 
uOmtca, puoltcadliL no Diárkl 0/icicrl 
de 13 do mesmo mês, segundo o ()U:l! 
"o Ucenciamcnto de caminhões O•l 
ónibus sujeitos ao regime sómente po
derá s\!r !e!Lv en. nome d.lS ~essoa:-;, 
firmas ou entidad~ lndlcadilS nns 
" AutoTizações de Venda'' expedidas 
pela Carte1rR, e nenhuma transferên
cia de propriedade será admitida se:..n 
'-révia. anuéncia. dêsse órgão ·•. 

Aproveitamos a oportunidade pata 
rC"nova.r a Vossh Senhoria cs proteGtos 
<1~ nc.sna dist1nta considera.çâ.o. 

• 
COORDEN AQAO DA MOlliLIZAÇAO 

ECONOMICA 

FORYAUA N .0 330, D~ 12 DE JANEmG DZ 
1945 

Regula a distribuição da cota • 'r. 
chlusts par(' carr..lnh6e8 e 61libus /L
xada p~l43 a1liorídadu norle-am ~
ricantJS para o Brasil, em 1945, '! 
dá outra.s providhzciu. 

o Coordenador da MobUiznçã.o Ero
z::ômica, usz...ndo da o.tribuição ~ue Jlll:! 
contere o Decreto-lei n .c> -l . 750. de 
28 de setembro cte 1942, e 

Considerando haver as autorldad''g. 
uorte-amerkana.s fixado em 15. 000 
unidades a cotn. de exr·~)rtn,jáo de 
chassis para cllmin . .hõe.c: r-: é.nlb..l!l pa··a 
o Brasll. no corrente :tnt) ; 
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Constdernndo que permanece acen
tuada a de!iciência de cam1nhõe8 ~lo 
Pais, por isso que a exigüidade rla 
cotn. referente ao ano próximo pa.:,
sado só permitiu numa percentagem 
reduzida. o atendlmet!to dos pedido.'\ 
apresentados à Carteira de Exporta
\àO e Importação do Banco do Bn
~il S. A.; 

Considerando, por motivos re'lac!o
nados com programas de produção 
norte·amertcanos, bem assim ~om dt· 
.r~culdade!l dç i.ransporte ma.r1t1mo, n!b 
~·er poasivel e!etuar·se a 1mporta.çlo 
das 15.000 unidades de uma só vez, 
r>1as pa.rceladamtnte, no decurso rte 
\.á rios meses. 

Resolve: 
I. Determinar que as vendas !le 

ct assis para co.nunhões e ônibus 1m -
oortados permaneçam subordinadas 
e a execução dêsta continue a cargo 
da Carteira de Ex,portação e Importa· 
~ão do Banco do BrR.Sll S. A. , com 
c.bservância das ~egu1ntes norma.-.: 

1.0 • Os candld.ltos à aquls1ção de 
verão apresentar seus pedidos aos 1m· 
;:-ortadores e distribuidores, direta
Dlente ou por intermédio dos respec
tivos agentes, de preferência median. · 
te carta. datilografada, da qual de
~· erão c:onstar expressamente os se
{,uintes dados: 

- Nome por extenso <lndlvi
dua.l, da tirma. ou da sociedade) · 

- Enderêço (o m&!s compleco 
possível): 

- Atividade exercida pelo pre
tendente; 

- Número de caminhões <ou 
ônibus) que uesejn adquirir, co"'l 
indicação da marca e tipo: 

- ~péciE: de carga a transpor
tar, com indir.açfto clara daque
!4 em que ser:'.!. principalmente 
utWzado o cami!1hão: 

- Quantidade mensal ou anual 
de carga transportadtl; 

- Se tem pedidos para outr:1.s 
marcas de ca.mlnhAo, indicando
os se fOr o caso; 

- Local oade será licenclo.d0: 
- Percurso habitual, com in-

dicação <!e sua distância em qu1-
lômetros e número de vlagel's 
normais; 

- Se posM:i ~nmin.hôes, quan
tos, de que marca e ano, estad~ 
de couserva.çilo; se estiverem pa
rfl.dos por !alta de peças. infor
mar das poss1bll1dades de cons~r
to. 

2.0 - Será de 1.6da a conveniênci::L 
q~ os pedidos sejam. a.companhados 

de comprov~ntes de entldg,des oficiais 
(Prefeituras Mun1cipa...ts, Conselho N~
c1onal do Petróleo, Delegados da Co· 
ordenação da Mob111zac;ão E..!on()mic."'l.. 
etc.) • de Agência:; do Bunco do Bras:I 
S.A_ ou de !lrmtu. ldôneas pelos quab 
pos.c;am ser melhor apreciadas as ne
cessidades declaradas pelos interessa
dos. 

3.0 - A Carteira dentro do prazo 
que fixarem a divulgação pela im
llrensa., os importadores e distribuldo
re~ encaminharão os ]:iedldos recebido:s 
c. ue serão exanúnados ~ r.lassltica.d•1S 
segundo o crltéri~ abo.lx:>, baseado n .1. 
essencialiàacte dos usos a que se de:J
tinam os caminh(,es; 

CLASSE A 

Servicos de utllldade pú'I)Uco., saúde. 
abastecimento e ~~urança e áe comu-
1. icaçOes essencial~. ta.\s como: 

a) - manuten~ão dos serv1ç06 ,la 
abastecimento d~ víveres e de Ag~1a, 
desobstrução de esgotos,· remoção do! 
lixo e out.ros de natureza sanitária; 

b) - manutenc;.ão do~ de exdnçáu 
ae incêndios, policiamento, fiscaliza
(áO de tráfego rodoviário e prevenção 
de acidentes ll6B rodovias; 

c> - Construçi.o e manutenção dos 
~e correio, telégrafo, tele!one, e :9.
d1o -comunicação. 

CLASSE B 

ServiçO.) diretamen tt- H" a do~ ::.o e~~ 
ti.n ço de gue1Ta, tais como: 

o> - •rranspcrte de todos os mate~ 
1-ias, suprimentos ~ equipamentos des
tinados a tndústr•a ~ ao comércio, em 
c'Jreta conexâc com o estõrço de guer· 
10, incluslve de gêneros alimentfcios ~ 
produtos rurais, florestrus e de min~
ração; 

b) - C011struçi:lu, con$crvação e m:l
nu~enção dos meios de tl'ansporte es
~enctais - !e.rrovté.rios, rodoviArios ~ 
aéreos e de cana~i~ações : 

c> - Outros serviços de utilidad:! 
pública que não os especl!lcados ll:.\ 
(!asse A, e construção de meios de· d~
tesa das habitações; 

d) -- Condução de pessoas que em
p~ eguem sua uttvtda.de na indú.'itria OP 
no comércJo. em dlrf!ta Uga.ção çom 
G esfôrço de guerra 

CLASSE C 
Serviços 1nd1r{:tamente llgados ao 

esfõ:ço de guerra, tais como: 
a) - Transporte rte todoa os mat~ · 

Ilais. suprimentos e equipamentos des
tinados à tndú.atria e ao comércio, em 
conexão 1ud1reta com o esfôrço de 
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guerra, inclusive de gêneros al!mentf.. 
elos e produtos rurais, florestais e de 
nlineração; 

b) - Consêrtos indl."pen;;á.vels de 
telhados, encana.rnentos, aquecedore:, 
~ instalações elclrlcas de hablta.ÇÕ\!S 
c veiculas ; 

C) -- Coleta de desperdícios e resi· 
duos, exceto a de 11xo, compreendid:t 
1. a classe A; 

d.) - Conduçãc de pessoas que em
preguem :ma ath•!dade na indústria. o·1 
.110 comércio, em ligação inàireta. co~ 
c esfôrço de guerra.; 

e) - Serviços de estabeJecimentotJ 
rle ensino público ou parttculares . 

.-s.o- Obedecendo ~:~. ordem de class1-
!!cação dos pedidos, a Cartel.~a expe
ciri aos Importadores e d1str ibu1dorea, 
para as vendas dos caminhões exl<J
tentes, autori~ções de que remete~·? 
cópia aos solicitantes, e que setlo vá.H 
lldas por 60 (sessenta> dias ·e SlJ!l 
~mJssão. Nesse p~·azo deverá ser co,1-
c.luida a transaçfio entre impm-tado':'. 
stus agentes, e comprador, nao estar:.
do nêle compreendida a obrlga.toried'
de da entrega dos caminhões na pr--.,.,
ÇÃ de destino. 

5." - Para ocorrer às despesas re
sultantes da execução dêsse serviço, ":J. 
Cartetr~ cobrará dos importadores ~ 
distrtbuldores tl. taxa de Cr$ •... . . 
50,00 (cinqOenta (;niZeiros> çor uni
dBde liberada. 

n - Determinar : 
a) - As repartlções aduaneiras q!le 

nA.o procedam ao despacho de ca.rni
r:hões provenien~es do exterior sem 
c;ue os conhecimentos de transporte 
ma.ri.timo estejam vb:iados pela C•u· 
te1ra de E.."Cp<lrtac;ào e Importação tio 
l3anco do Brasil S. A. ; 

b) - As repartlções municipn.ls quê 
t ·áo licenciem cwrJ.nhões ou ônibus 
t ovos sem qae os proprietários ·apre
~entem as segundas vias das a utoriz'l
ções de venda de que trata o inciso 
4.0 do item I, desta Portaria. . 

Parágrafo únic•.> - O llcenciamenw 
áe caminhões ou ónibus sujeitos a êsse 

. regime som~nte poderá ser feito ~m 
nome das pessoas, firmas ou entida.:l~s 
indicadas nas autorizações c:ie venda. 
expedidas pela Carteira, e nenhuma 
tra.ns!a'ência de propriedade será. ad • 
mit1da sem prévia e expressa anuên
cia dêsse órgão . 

m - Atribuir ao Serviço de Lice'l
clame.nto de Despachos de Produtos 

Importados e fixação dos preços dJs 
caminhões e Onibus sUjeitos ao prese!l
te despacho, bem como das respectivas 
r. eças e acessórios. 

IV - Ratificar os entendimento-; 
c.onclu1dos com os importadores e dis· 
tribu1dores de peças e acessórios no 

sentido de cessarem os suprimentos 
n05 revendedores que 1nfi1ngjrem a 
I1mitação de preços, independente,. 
r .ente das sançõea de que êstes se tor. 
r: arem passiveis. 

V - Determinar que depotS de 
montado o caminhão, devr.rá sagu.ir 
<nrregado até o desUno, caso o tra
j~to s.e faça por rodovia, obt .. ~1~ a ne
cessária llcença. do órgão competente . 

VI - A presente Portaria revoga " 
fie número 22:., de 5, publicada no 
Diário Oficial de 8, tudo de maio d~ 
1944, salvo na parte referente à exe
cução do racionamento da cota de 
c?mJnh6es de 19-14. 

o Coordenador - Anápio GomP.S. 
Ooseryação - Esta cópia foi fl'fh 

com observância das ratifiCaç6es cons
tantes do Diário .0/íd..al da Untão..Jl~ 
25 de janeiro de 1945, fls . 1. 33~. a qu~ 
se 1efere o Aviso n.0 93 áa Carteira. . 

P~RTAJW N .0 438, DE 31-12-1945 
.l-! antém as disposições ck 'POrtarlo. 

n.0 330, de 12 de ;anetro deste ano, 
e dá. outras p rovidências. 

O Coordenador da MobWzação 
Econômica considerando: 

1.0 ) - O disposto no art. 4 .0 t.'.o. 
Decreto-lei n .0 8.400, de 19 dêste m•:S 
~"Diário Oficial'" de 28) ; 

2.0 ) - Que permanecem os motiv•.>s 
••ue determinaram a expediç&o d'l 
Portaria n.0 330, de 12 de jane~·~ 
dêste ano, resolve o s~te: 

I - Ficam mantidas as dlspost
ç.ões da Portaria n .0 330, de 12 de ja.
neiro de 1945, a qual regula a dt& · 
trlbulção de co~a de chassis para 
Cbtnbihões e O~b·us. 

II -- As prescrições da referida 
Porra.rta ~plicam .. se aos chassis dP. 
~ualquer procedência. . 

m - A Cart~ira de Exportação e 
!mports.ção do Bllllco do Brasil S . ~~ . 
JP.Vogará a mencionada PoTtat!a. 
quando julgar oportuno. - Anápto 
Gomes. 

{Publicad3 no Diário Oficial'' da 
t1n1A.o (Seçt..o n, de 3 de janeiro d ' 
cc.rrente ano, pá.-;~ 75) ~ 



175.11 Sessão, em 16 de Setembro de 1946 

(E*aordiná~a) 
Presiàênda do Sr. Berú> Condé, 2.0 vice-presidente 

.As 20 horas e 15 minutos, compare
ceram os senhores: 

Partido Soclal Democrático 
Acre: 

Ca.~telo Branco. 
Hugo carneiro. 

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 

Pa1·â: 

Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencollrt. 
João Botelho. 

Maranhão: 
Clndomir Cardoso. 
Crepor1 Jo'ranco. 
Vitorir.o Freire. 
José Neivn. 

Plauf: 

Areia Leão. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Georgino Avellno. 
Dloc lé<:io V arela. 
José V areia. 
Valf1·edo Gurgel. 
Motn Neto. 

Pern2.m buco: 
Gerctno Pontes. 

Alagoas: 
Silvestre Pértcles. 
Lauro Montenegro. 
Antônio Mafra.. 

Ba:tiia: 
Lauro de Freitas. 
Regts Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requiáo. 
:&mápio de Queira~. 
Próis dn Mota. 
Artstldes Milton . 

Espirito Santo: 
Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 
Asdrúbal Soares. 

Rio d(: Janeiro: 
Pereira Pinto . 
Alfredo Nevel:i. 
Carlos Pinto. 
Bastos Ta V !ires. 
Acúrcio Tôrres. 
3rfgido Tinoco. 

Minas Gerais: 
Benedito Valadares. 
Rodrigues Senbra. 
Pedro Dutra . 
Bias FortC's . 
Duque de l\·!esquita. 
Israel Pinheiro. 
Cristiano 1\.~o.chado. 
Welltngton Brandão. 
Joaquim Ubã.nio. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Rodrigues Pereira. 
Cel:lo N.achad:l. 
Ollnt(l Fons.:!c.L. 
La.ir To~u~s. 

São Pnulo: 
Antdnio F('liciano. 
Costa Neto. 
Silvio de Campos. 
Horácio Lafer. 
João Abdala. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro. 

\ 



Goiás: 
Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. 

Mato Gros:;o: 
Ponce de Arruda. 
Argemlro Fia lho. 

Pn.ra.ná: 
Munboz de Melo. 
La.uro Lopes. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d 'Aquino. 
Aderba.l Silva. 
Orlando Brasil. 
Hans Jordan . 

Rio Grande do Sul: 

Em&. to Dorneles. 
~a.ston Englert. 
A•3roaldo Costa. 
Broc11a.do da Rocha . 
TeOdomiro Fonseca . 
Daniel Faraco. 
Sousa Costa. 
Pedt·o Vergara. 
B~yard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará : 
Agostinho Monteiro. 

Maranhão: 

Antenor Bogêa. 
Piauí: 

José Cândido. 
Adt:lmftr Rocha. 

Ceará : 
Paulo Sarnsa te. 
nentil Barreira. 
F(! berto Rodr~gues . 
:f'('l'Dandes Teles . 
José de Borba. 
L~Ã.o Bampato. 

Rio Grande do Norte . 
l•1érrefra de Souss.. 
Jl,luisio Alves . 

• Pernambuco: 
G 1!1:-r.rto Frei!' e. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes . 
Ru1 Palmeira. 
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Soer~ipe: 

Vé.lter Franco . 
Leandro Maciel. 

Bahia: 
Aloi!.'io dP. Ca rvnlho. 
Jm·aci Magalhães. 
l\1anuel :Kovais . 
Clemr.nte Mru1~n1 . 
Nestor D11arte. 
Ali orna r Baleeiro. 
.J()áO Mef\dcs . 
Rui Snn!'os. 

Espiri to Santo: 

Luís Cláudio. 
Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Euclidt:s Figueiredo. 
Jurandir Piré's . 

Rio de Janeiro. 
Prado Kelly. 
Romãc Júnior . 
Jos~ Leomil. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Jose:- Bont!ácio. 
Magalhães Pinto. 
Licmf,<· Leite. 

:s··.o Paulo : 
Toledo Piza. 

• Aureliano Leite . 

Mato Grosso : 

Ve:pa~J.ano Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade . 

Santa Catarina: 
Tomás Fontes . 

Rio Gra.nde do Sul : 
O.sorio Tu1ut1 . 

Partido Trabalhista Brasfleiro 

Bahia: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 
Rui Almeid!l . 
BenJamin Fnrah. 
Ourgel do Amaral. 
Baeta Neves . 
AntOnio Silva . 

Minas Gerais: 
Ler! Santos. 



São Paulo. 
Romeu Fiorl. 
Berto Condé . 
Eusébio Rocha. 

Pa.rn.né.: 

Melo Braga. 
Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

PE-rnambuco: 
Gregó1io Bezerra . 
Alcêdo Coutinho . 

Bahia: 

Carlos Martgbela. 
Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
Mauricio Grabols. 
Batista. Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva . 
Alcid~s Sabença. 

São Paulo: 
José Crispim. 
OS\' :::1 ldo Pacheco . 

·Jorge Amado . 
Cs.ires de :Srito. 
- ~i o Grande do Sul: 

E~bilio Ferr~andes . 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Llnc Machado. 

Minas Gerais. 
EC'rn~rdes Filho. 

São P~ulo : 

A ltino Arantes. 

Partido Social Progrusísta 

.Ceará: 

João A.deodato. 
~io Grande do Norte: , 
~é i'ilho . ~ 

Bahia: 
Teódulo Albu!]uerque. 

Partido Democrata Cristão . 
P~rnambuco : 

Annda Câmara . 
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Esquerda. Vemocráttca 

Dic;trito Federra.l: 
Hermes Lima . 
o' SR. PR.l:SIDENTE - Achando-se 

presentes 160 Senhores Representantes 
declaro aberta a sessão. 

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

O SR. CARLOS MARIGFrnLA, 
(1.0Suplente de Secretário servindo 
comó 2.0 Secretário procede à. let!.ura 
de. ata. 

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo 
com o Regimento Interno, dou a 
ata por aprovada, ressalvada qualQuer 
reti!ica.ção escrita, que seja apn;sen
tada.. 

Passa-se à leitura do expedtente. 
O SR. HUGO CARNEIRO (t.n Su

plente de Secretário, servindo como 
1.0 Secretário), procede à. leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegrama.: 

Dos ha-bitantes do Território do Rio 
Branco, congratulando--se com esta 
Assembléia pela permanência daquela. 
região como Território federal. -
Inteirada. 

Aviso : 

Do Sr. Mlnls~o dti. Viação, trans-
:. mlttndo 1n!o1·mações relativamente à. 

Indicação n.0 na. de 1946, de autoria 
do Deoutado Manuel Novais e outros 
que sügere a construção de pontes na 
Estrada. de Rodagem Rio-Bahia. . -
Ao requerente. 

O SR. PRESIDEN'rE - E.3tá. finda 
a leitura do expediente. 

O SR. PRESIDENTE - Sr~. R-e
present:mtes, o. sessão de t'l.>je é a 
terceira e última p::l.l'a recebimento de 
emendo.s à redaçã-o das "Disposições 
Permanentes" e a segunda para re
cebimento de emendas ao Ato das 
.. DisposlçOes Transl tórtu. " 

Entretanto, como !oi dellberado, os 
autores de emendas de reda~o pode
rão ocupar a tribuna para defende-las. 

. O SR. ALFREDO NEVES (• ) -
Sr. Presidente. o pJ:Djeto de "Disposi
ções Transitórias", em seu art. 12, 
dizia: · 

...Os Interventores federais nos 
F~tados, até à posse do.s r!Sp~:tl

, VoS Governadores e êstes atá a 
I 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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promulgação das Constituições ren
pectiv::ts, exercerão as !unções dos 
r.oderes executivo e le~l·~lativ:;, 
previstas ru1s const~tulc;ões vigen
t~ até 10 de noveml.Jro de 1937. 
I!o que não contr2.riarcm a 90n~
t1tuição Federal; e nomeara;.) o . .; 
prefeitos munidpd.i.s cu.)a com
netêncla será a pre vls:;a na anti
ga legislação aplicãve~". 

Em torno dêste texto das "Dispost~ 
ções Tr9.ns1tórias" houve, nesta Cas~. 
la.rgo de.bate, resultando dai .a 1ncum
béncia dada à Comissão cspec.lal, de 
redtgir o art. 12 de manelru a conte1· 
as opiniões dominantes expend1das 
nesta Casa. 

o Sr. R.u.i Santos - Creio que foi 
votada uma emenda dos Srs. Depu
tado Antônio Fellclano e Senador Aloi
sio de Carvalho. oo sentido de melhorar a redação e de jeito a adaptar a 
adininlstrução dos Estados neste pe
ríodo à 5ltua~ão dn nova. Oonst1tu1çã'J 
íecieral. 

O SR. AI ... FREDO NEVES - Dos 
debates ficou evidenciada a importân
cia dos consêlhos Administrativos nn 
vida le-gislativa dos Estarias. Ninguém. 
que ténha acompanhado, no decurso 
dêsse ternpc. a atuação dos Consêlhos 
Administrativos, pode desconhecer a 
dedicn.ção, o patriotismo, o zêlo com 
que se desempr.nharam de suas In
cumbências. 

Pela redação do art. 12 do Projeto 
anterior, não ficavs. bem claro se ê~ses 
Consêlhos continuariam a exisLlr en
quanto não fossem promulgada::; a:; 
Constituiçõ~s t-stadua1s. 

O Sr. A1?tônío Feliciano - Lembro 
a V. Ex.u Qlh! o Diário da Assc;r.tbléta 
já publicou declaração de voto. subscri
ta ));)r ~w1.se duzentos Srs. Repres~!'l
~&.!:t-es, ccnsubst9.n<:1ando o pauto de: 
vista :Jor mim E'Xpendldo dessa tri
bun:l. 'l'aJ declaração de voto deix:t 
tem cln!·o que, dur:'!.nte o pel'iodo que 
V::!i d.l pr:>:nulgaçã.o da Constituição 
federal até à das Constituições esta
duais, e no Distrito Federal ate à pro
::nul~sção da Stl!l 1~1 ort:ânics., a aàr.ll.
nÍ'Stração pública é exercida na con
fo!mldade da lei ''igente, isto é, com n 
manutenção dos ~onsêlhos Adminb
trs.ti vos nos Esta :i os e da Comissão 
ce Ne~ôcios Estaduais. 

O SR. ALF'REDO NEVES - Sr. 
Pre~lder.·te, t:n:r.bém tive a honra de 
subscrever essa declaração. 

O Sr. Ar.tõnio Felict.ano - Real
:nente, essa declaração de voto t!stá 
subscrita também !)Or V. Ex ... 

O SR. ALFREDO NEVES A re-
dação atual do art. 12 !lcou a..>sim 
expressa: 

"Os Estados e os muntclpioo. 
enquanto não fOrem promulgo.das 
as Constituições estaduais, e o 
Distrito Federal, até ser decreta
da a sua lei orgânica, SP.rõ.o ad
ministrados de confonnidade com 
a legislação vigente n.a data de 
promulgação dêste ato:'' 

O Sr. João Botelho - Eu me 
permitiria fazer uma consulta a V. 
Ex.IL. Reza o art. 12 que os Estados 
serão admlnistrados de confonntdade 
com a lei vigente na data da promul
gação dêste ato. Suponha. V. Ex.• 
que ocorra a morte do Governador 
eleito antes de outorgada a respec
tiva constituição estadual. Indago: 
quem assumiria a direção da co1sn pú
blica? Não seria necessário nomear 
um Interventor. de vez que a legis
lação vigente, na data da promulga
ção da Constituição ainda. pcrmita·á 
nomear êsse Interventor? E' a con
sulta que !aço a V. Ex.•. 

Certo, os interventores ~onttnna
rão a ser nomeados, na !orma da je
glslação vigente, pelo Presidente da 
República; mas a dúvida que me ''em 
ao espir1to no lêr a dtspost~o e é 
necessário !ique dltim1da prende-se 
à situação dos municípios, depo1s da 
promulgaçiS.o <las Cons*'ituições ~sta
duats. 

Pelo que deprecndo da leit.ura do 
art. 1:2, com a promulgação das Cons
tituições estaduais, os Cons~Jhos Ad· 
ministrativoo de.sa.parecetl\o. Eis 
ai minha dúvida. Como VdO os mu
nlcfpios regular sua existência até à 
eleição dos prefeitos e a constttuicã.o 
das Câmaras :nuniclpals? 

o Sr. Alo!sio de Carvalho - Dai o 
inconveniente de não se realli.arem as 
elelçõcs mun!c1pats ao mesmo t~mpo 
das estaàu&is. de acôrdo com o desta
q·ue indeferido pela Mesa. - u clUe 
rrsolveria perfeitamente a questao 

llOr V . Ex.~~. levantadr\ neste momen
to. 

O SR. ALFREDO NEVES - ~tou 
de pleno acõrdo com V. Ex.3

; mas 
o fato é que as eleições mun!cipals 
só ser§.o travadas depois de promul
gadas as Consttttúções ~staduais. 
Como os Conselhos Municipais -Jesa
parecerão uma véz promulgadas as 
Constitu!~~ões estaduais, fico em dü
,;d~ sõbre como agirão os prefeitos 
até se comporem os órgãos legisla.ti-
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vos locais. ComJnunrão com a prt-r
:rCJgati•:a cl~ expedir decretos-lt:is? E 
êsses dN:retos-leis indcpenderi\o clfl 
cola bo:açáo dos Conselhos? Esta, a 
minha dúvida. 

Parece-me. Sr. Presidente, que o 
art. 12 deverla. de qualquer mR.nP.lrn, 
prever a situação dos municfplos de
pois ele promulgadas as Constitui(.;óes 
e eleitos os pre!elloG e os Coru~..!lhos 
Municipais. 

O Sr. João Botelho - Conrormc 
esclareceu o Sr. Antônia Fellciano, 
houve emenda que cogitava da per
manência dos Conselhos Administra
tivos . v. Ex.• sabe melhor ,1o que 
eu que. atualmente, rege a m~térta, 
se não me talha a m2mórla, o decre
to-lei l . 202, o qual penn1te aos pre
feitos a outorga d~ atos e decret~
leis . 

O SR. ALFREDO NEVES-· Ouvi
dos os Ccnselhos Municipais. 

O Sr. João Botelho - Mas a ou
torga atual é endereçada aos Conse
lhos Administrativos, aos ~ua2s, pela 
emenda do Sr. Antônio Felicl•mo, se 
permitia legalizar a situação dos mu
nfcipl~ . Assim, parece-u.e que n 
única solução é a lembrada nP. r.mr.:n
da avrovada pela C11sa e ent1·egu~ à 
ComissAo de Redação. V. Ex.=- t.em 
perfeita razão; é prect!o esclnreeer o 
assunto, para evitar que a vtda dos 
municípios fique c la dta.':Jle, corno 
vulgarmente se dlz. 

O SR. ALFREDO !\'"EVES - Pre~ 
cisamente por isso é que levante a 
questão . Ainda hl\ tempo par .a a 
Cotatssiio de Redação dar forma clara 
ao art. 12, atendendo-se à. clrcun~tân
c12 .. 
Presentemen~. os decretos-l~ls ex

pedidos pelos pre!eit.os mun1c~pn~s só 
entl·am em ·;!gor depois de ouvidos os 
Conselhos Administra ti vos. Ora. se. 
com a promulgação das Constttu1ções 
estaduais, os Cons~1;1os Adm!nfstra
ttvos dE'.snparecem. como f1ca1 a si
tuação dos prefeitos ao expedirera os 
~retos-leis? 

E' esta a objeção. simples objf"ç!io, 
pnr~-t que não r.os vejamoR em d1!1-
clóldndc~ quanto à situação dos mun1-
etp1os. entre a promulgação da,; Com;
Utuir;óes estadue1s e a organ17.ação 
dos Conselhos Mun1cipa1s . 

€' esta. Sr. Presidente, a dúv1d9-
qu~: me ocorre c trago à Assembléia 
li. !lm de que possa ser esclarecida . 

O .Sr. Ltno Machado - Tenho a 
1mpressã.a de ~ue nas "D1!lpos1~6ts 

TransitórJ~\s" ~~s Consr.Huic:ôes e c: ~a
duais poderão r eg1linr a situnciio. 

O SR . ALl',REDO NEVES - Acho 
a sugestão de V. ElC." perfeita; mas, 
desejo é que !lque, desde lot;o, escla
recida a. questão, a fim de que não 
surja, em detE:rmlnado momento, di
ficuldade para as sftuaçOes munici
pais . 

o Sr. Lino Machado - Pretende, 
talvez, v . Ex. o. nova. reda.:;áo. 

O SR. AJ..FREDO NEVES - Tal
vez nova redação pudesse deixStr cla
ro o assunto, desde agora. 

o Sr. Lino Macho.@ - E uinguem 
mt=lhor do que V. Ex.• para propõ-la. 

O Sr. Acurcio Torres - Permita o 
nobre orador um aparte. S. Ex.• quer 
saber como ficaroo os Municip~os 
quanto ao contrôle da parte admlms
tratlva entre a promulg&..ção da Cons
tituição Federal e a dlt.8 Constitui
ções estadua ig 1 

O SR. ALFREDO NEVES - Entre 
a promulgação das Constituições. es
taduais e a eleição dos respect1vos 
Cons21hos Muntclpa·is . 

O Sr. Acurcio Torres - Devo di
zer a v. Ex.• que da leitura do ar
t1go 12 e de !:eU par~grafo único_. o 
entendimento meu, pe1o menos, e o 
seguinte: até que os Estados tenh~m 
as suas Constituições, os M•.micfp1os 
serão admir.istrados tal qual os Es
tados, n.a fo rma da legúslação, que é 
a dos Conselhos Adm!n1strat1v0t5. 

O SR. ALFREDO NEVES - Os 
Conselhos Estaduais são regulAdos 
pelo Decr~to n .0 1.202. 

O Sr. Acurcio Torres - - Se, entre 
a promulgação das ConstitulçóP.S es.~ 
taduais e as eleições dos poderes mu
nicipais, os Municipios tiverem dt= ser 
assim admlnistndos, uma de duas 
tormas · ou h a verá o sll~nc1o a res
peito ~ e então até à. organizn<;:lo 
desses Municípios, até à promu!;.l
ção do. lei oi·sAnica das muillcip:!.li
dades vigorará o texto da Constitui
ção Federal - ou proverão, ~b:re o 
caso, ns Constitulçoes estaduaH, na 
parte C}Ue lhes c lilba, trata.dos 05 Mu
n1c1p1os tal qual a Constituição Fe
deral cuida dos Estados. Creio q~e 
esta: é a situa()ão dos Munlctptos . 

O SR.. ALFREDO NEVES- Vê V . 
,Ex.'\ Sr. PresJden te. que o próprio 
nobre Deputado que me df. a honra. 
de seu aparte estabelece duas moda
lidades. O QW! dc~jo é que a reda
ç~o do art . 12 fique de tal modo cla
ra que não possa h~ver dua-s inter-
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pretações sôbre a organização dos 
Munidpios, entre a promulg~ão da~ 
Constitu.tções e!.ta.c..luais e a ele1Qão dos 
Conselhns Municipa,1s. 

Eis por que, Sr . Presidente, no ins
tante wmo a at.mção do. Casa, para 
levantar essa objeção, certo de que 
merecerá esclarecimento adequado. 
(Muito bem: muito bem. Palmas.> 

O SR. CAFE' li'JLHO ( 0 ) (Pela 
ordem) ·- Sr . Presidente, o impres
so correspondente à redação final üo 
Ato das Disposições ConBtituclona.is 
Transitórias, parece-me, registra um 
equívoco . 

O Sr. N ereu Ramos - Dois. 

O SR. CAF.E' FILHO- Dois? Des
cobri um, Sr. Presidente, e o nobre 
~na.dor Nereu Ramos anuncia. outro. 

O Sr. Nereu Ramos - Hé. uma. re
m!:ssâo ~rrada e hâ um parágra.fo re
petK\o. Ev1denti!mente, a. repetição 
dêsse parágrafo é um erro tlpográ.fi
co, porque reproduz a primeira. parte 
do parigrafo anterior. 

O SR. CAFE' PILHO - Sr. Pre
sidente, o nobre Senador Nereu Ra
mos, que é, saivo engano, o ~,els.tor 
~ OK!posições Transitórias o o • 

O Sr. Nereu .Rt:l.'lllos - O Relator 
é o Sr. Costa Neto. 

O SR. GAFE' FILHO - ... anun
cia. quase a soluçAo de minha ques
tão de ordem: ~ qu-e h& equivoco 
quanto ao art. ~ das Disposições 
Transt,órtas, correspondente à situa
ção dos tunctoná.rios públicos. 

Quando votamos a, matéria, o Depu
tado Segada.'\ Vianna apresentou um 
.substitutivo ao pa.rá&rafo único dêsse 
artigo. Foi votado e aprovado. E 
acontece qut! o impresso traz ~ ma
téria \·otada em substituição e a ma
téria que I oi substituida. E, assim, 
o art. 23 aparece com dois parágra
!os únicos. 

Mas o nobre membro da OomissA.o 
de Redaçd.o das Disposições Transitó
rias informa que, de fato, houve equi
voco e a matéria do segundo parl\
gr!i!o único ni.o tem razão de exts
ttr: ela deve ser supressa, porque já 
é eornspondente a,) primeiro pan!.gra
:!o úr.tco. 

l\. minha questão de ordem con~s
te em .saber se é possível apresentar 
emenda supresslvtt do '3egundo pari
gr!l.!o único; mm;, como o Presidente 
da. Comlssão Constitucional declara 
tratar-se de equh·oco de l.mpressão, 

{ "') Não !oi revisto pelo orador. 

penso que u questão está perfeitamen~ 
te resolvida. 
A<:<>nt~. porem, que o nobre Se

nador Nereu Ra.:mos, aparteando-me, 
revelou wn segundo equivoco .. . 

o Sr. Nereu Ramos - E' uma re
missão no § 3.0 , em vez de a.o § 2.0 • 

O SR. CAFE' FD..HO -·- .•. que 
Sf.rin. interessante conhecessemoa, para 
evitar emendas de redação. 

O Sr. Nereu Ramos - Já foram 
aprest-ntada..s emendas de red.aça.o aos 
dois. 

O SR. CAFE' FILHO - S . Ex.!l 
diz que a impre.~são 1·egistra equivo
cos, e, para evitar equivocas, ai está 
minha questão de ordem, que V. Ex." 
solucionarâ, 3r. Presidente, mandan
do suprimir o segundo parágrafo ánt
c:c, d<> art . 23 . 

O SR o PRESIDENTE - O nobre 
Deputado será a,tendid<>. 

O SR. DA~"lEL .FARACO ··-Senhor 
Preslt.!ente, os ConsUtuintes têm exn 
mão, ao que S€!, três textos da. reda
ção final do projeto . Um, v que consta. 
co .iJiá;io da Assembléia; outro, algo 
diferente, segu:1do verl!iquei, publica
do em avulso: e terceiro, aGUele cuja 
exbténcia me foi 1·evelada. no !inal da 
última sess:io pelo nobre Senador Aloí
sio de Carvalho que, aUá.s, teve a gen
tlleza de me entregar um exemplar, 
ainuo. que com redação aí!erente. Evl
éentemcntc. o texto sOb:c o qual po
demos apresentar emenda é o publi
cado no Diârio d4 As:fembliía . Não 
posso comprc:ender que êste não p.re
valeç~. 

O Sr. Aloisio de CC!rvalho - Os tex
tos dos ctois opúsculus, ~stão assina
dOs pela Comis.são . São, pols. autén
ticcs . 

O SR. DANIEL l''ARACO - Tam
bém o do Diário da Assembléia, traz 
as assinatm·as . O Jnto constitui mo
t!vo de dúv!cta e, por lsso. 1evant0 
quc·stão de ordem. p:;rguntando a Vos
sa Ex.'', Sr. Pre-s id·cn~. qual dos t ex
tos é o oficial. 

O Sr . Acurcio Torr es - Se Vossa 
Ex .. " se referiu tt dois textos e se há 
um terceiro, e e!: t e V . Ex." pode gg.
ranlir que seja o últ! rnu. êsse deve 
ser o texto oficial. 

O SR. DANU'.L PARACO - Não me 
p2.1·ece. Vejo, entret!\llto, com surpre
sa, que no tucei:·o d~s textos cita..dos. 
o artigo 2'05, oriundo de emenda <:W 
minha ~utoria e a í)rova.d:l pelo plená
rio, apresenta a s~guince redaçA.o: 
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.. ~ 1nstttu1do o Conselho Nacio
nal de Economia., cuja organiza
ção ser6. regulada em lei" . 

E nada mais. 
Ora , Sr. Presidente, diante da re~ 

dação lacOnlca dêste dispositivo, evi
dencia-se que a Const.1tu1çã.o a.penas 
fez questA.o de uma. coisa: do nome . 
A constituição, como está, deseja tlni
camente um órgA.o com a denomina
ção de "Conselho Nacional de Econ()
:inia". O que será., a lei ordiné.ria dirá. 
Jt, porém, absurdo . Está expressamen
te contra o texto aprovado . V . Ex.•. 
Sr. Presidente, se achava na Presidên
cia e de\·e recordar-se de que , texto, 
consoante o voto da Assembléia, fica
ria constituido tio primeiro arttgo da 
emenda e do últim{J, com supressãç da. 
pinte final. Tenho certem. do que es
tou expando, mas .ped1rl.a a V. Ex.• 
reexaminar êsse ponto. A redação do 
vencido não pode, da. tnanetra alguma, 
chegar ao ponto de mutilar o t..~xto 
apr<Jvado pela Assembléia. Do contrá
rio, terlamos essa. redação funcionan
do como nma espécie de ·1eto pa.rc1al . 

Sã.o, por tanto, S r. P:csl-dent~. duas 
as questões d~ ordetn que levanto . 
Para resumir : pr!mel:o. se deve1nos 
considerar texU> DiJclhJ, como mP. ~
reee, aquele qui! foi publicado do Diá
rio da Assembléia; se-gundo, que eme:::l
d'as de redação nunca pode-n chegar 
ao ponto de mut ilar o texto vencico, 
aqui, na votação. 

Pedir!a e. V. Ex." que as resolvesse. 
(Muito tem. ) 

O SR . f.'RESIDENTE - Evidente
mente, o texto sôbre o qual se devem 
pautar as emendas de r-edaçA.o é o 
últimc. publicado nú .Oiáno da .As.!em
bléia. Ent.:etanto, V. Ex.a deve eon.si
de.ra.r que algumas peQuenas alterações 
nos avulsos são con5€qüent.el!. das cor
reções realizadas pela própria Cotnis
~o. e que vêm à Mesa autenticadas 
pela assina.tura. df' t.oàos os membros 
da mesma com1ssAt~. 

Quanto à. segunda observação, pare
ce-me atnda haver tempo, d&ds. a s.d
vertênci~ formulada nêste instante, de 
a Comisd.o tomé.-la ha devida conta. 

O SR. DANI'EL FA.RACO- Obrjga
do a. V. E:>-:.a 

O SR. ALT.A.MIRANDO REQUIAO 
(Pel4 orctem) - Lemos tod06, Senhor 
Presidente, nos Jorn.ats desta capital, 
a 1nforllla9lo de q~ o Uu.stre llder 
da maioria, 8r. Senador Nereu Ra
mos, ba Via. \:onflad.o à rompeiênela e 
àa sran4es luzes do filólogo, Sr. J. • 

Sé. Nunes, a. revisão da nosô~ Carta 
recem·vota.da . . . 

O Sr. Ltno Machado - Aliás, o Se
nbor Senador Nereu Ramos teve opor. 
tunlda.de de fazer essa decla.raçlo, pe
rante a Casa . 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Agradeço a 1n!ormn~A.o de Vossa 
Exeelêne1a, porém eonfet>so niu haver 
ouvido tal declara.çAo do ilustre llder 
Sr . Nereu Ramos. 

O Sr. Nestor Duart.e - 'ntmbém 
posso afirmar a V . Ex.• que a decla
raçio fol f ti ta. 

O SR. ALTAMill.ANDO REQUIAO 
- Neste caso Sr. Presidente, pare
ce-me não truA.ls caber o pedUo de es
clarecimento q~e Ja fazendo a Vossa 
Excelbncia, sóbre se, efeUvamente, o 
texto do projeto havia. estafio em po
das do filólogo Si Nunu, e. houvera 
sido devolvido à Mt:sa; porque JA e.gore.. 
sei como coordenar as criUCf\4 que 
tenho feito à rêdação final, rest>eitan
d<t s. ccmpe~nda e () nome do J..iustre 
gramático braslleil'o. · 

Estou com um re1:xe de emendas ao 
ve-mé.culo do texto, e como veJo que o 
pl~nário ·Re ~ha. neste apagar de lu
zes, etn pa.smaceira de espectat1V88 so
Ucltâria. desde já, a V. Ex .• a llalavra 
a tlm de lazer alguns comel'ltári()6, . 
da. tribuna. 

O 6R. PRESIDeNTE - Tem a pa
lavra o ilustre Repre::.entante . 

C SR. ALTAMlRANDO REQUIAO 
-,Sr. Presiciente , Srs. Const.ltuin

tes, começarei, na hora mesma em 
que estou ciente do fato de haver 
sido, efetivamente, conf!ada a leitura 
e a t~rrlgenda do texto à oornpetên
c1a do filólcgo Sr. Sá !'l unes . .. 

O Sr. Rut Almeida - Aliás. com o 
meu protesto, em que eu não nurava. 
todavta, absolutamente a pessoa do 
Sr. Sé. Nunes. 

O SR. ALTAMlRANDO REQUIAO 
- Protesto contra que? 

O Sr. Rut .Almetd4. - COntra a •·ir
custAncla de se haver confiado a 
pes.sca estranha so Parlamento a cor
reção do .texto de nossa Carta Magna. 
O protesto, como d.Wa., ent.!-eta.ntc,, 
nio Visava o meu tlustre colega e ami
go 8r. Sâ Nunes . 

O Sr. Ltno Mczc1~ado - V. Ex.• ts
tranhou · que se fõ.sse b~ alguém 
t<Jr& d& · ConstituJnte. 

O Sr.' .Rut Almeida - Prote!itel, po!'-
, que estra.nhei que se tOsse bUS(';Q.T fora 

d(' Parlamento, ortde existem homens 
de valor inconteetivel, um <:tdadâo, 
se bem que competente, para eorrJgir. 
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vamos dizer assim, a nossa Cona.tltui
çic, porque esta nA.o é sõmente tra
balho de tUólogo c dt: gramático, mas, 
aG mesmo tempo, de jurista, aspecto 
a meu ver }ll1nc1pal . Veja V. Ex.• que 
estou danuo inteiro apoio à. sua op1-
n1Ao . 

O SR. ALT.AMIRANDO REQUIAO 
- Muito obrig~o. pela contribuiçio 
do elUinente eolegs. e a.mJgo Sr. De
.putado Rui Almelda, .ma.s alnda não 
cheguei a dizer o que penso a res
peito desta c1rcunstAnc1a. Conheço 
perfeitamente oR altos valores tnte
lectt&ais do fll6logo pat.ric1o. Longe de 
mim qualquer intençic, seja no sen
tido de estranhar a tnic1at11a lou
vabllissima do eminente llder d!'. maio
ria, confiando a leit.ura do texto ao 
professor Sá Nunes, seja multo menos 
no de querer, nem de leve, igualmente, 
estranhar qualquer eventual omis.sA..o 
da ciência do Uustre rerosor, no par
titalar do texto. 

O Sr. Nestm Duarte - Quer ó1-
zer que V. Ex.• censura. a inlciauva 
do ilustre lJder da maioria . 

C SR. ALT-'1MII'RANDO REQUIAO 
- Longe disso ~soou, con!orme vou 
envnciar. Peço licença aos n\>orcs 
colegas, porém, para continuar meu 

. pensamento. NA.o estou, <!e !onna al
guJDa, repito, oer4SW'ando ou estra
nbantlo que o eminente lfcler tiyesse 
conflndc a le1tura do texto ao Pro
fe6Sor 811 Nunes . 

Que o fato não é original, não é 
inédito, não é c~isa. nova, é sabldissi
mo. Snbemos, perfeitamente, que, des
de o projeto do Código Civil, à com
petência extra..,parla.menta:- foi .... n•,rf.
gue aquela colabora~;ão, na parte do 
verná~ulo. 
~.sde o convite, pois, .teito pelo 

saudciso republlcano e meu eminen;;e 
coestaduano, o então Deputado J. J. 
Seabra, ao vell~o mestre Carneiro Ri
beiro, para entrar com sua pr~tosa 
col-aboração na revisão do projero de 
Oódigo Civil, nO'Vidn.de nenhuma. seré, 
a estas alturas, a de se convidar um 
colaborador e:rtra-Assernbléla, para 
nos dar sua predosa coadjuvaçao. 

Louvo e aplaudo, ao revés tUsso, a 
generosa, patriótica e excelente i~1-
c1at1va do Sr. Senador Nerau Ram()S. 
O que eu quisera saber, e &ôbre isso 
fui esclarecido, era · :os, efetivamente, 
o Proi. Sá Nune.! houvera lido o 
texlto, tal a cópia de inoorr~& 
vernáculas, de dispau·térios, de caco
fOil.lU, de alteraç6,es, de dissonAn
clu, de colJ.sleli, em suma, de vactoa 

de linguagem, que e-ncontrei no tex
to revisto . 

Dir-se-á que isso va1 tmplJcar em 
acusação ao eminente revisor. Não. 
E de já - eis ai ao que vim à tri
buna - quero, voluntariamente. Clel\
cWp.ar o sábio professor. Quantas ho
ras, por acaso, lhe teria dado o nus
tre Senador Nereu Ramos para relêr, 
atentamente, todos os artigos dos di
ferentes titulos, capitulas e seções elo 
projeto da ConstituiçA.o, exclu.sive as 
DisposiÇÕes Transitórias? Qua.ntos 
d1as? Terie. ocorrido com o Príllf. Sá 
Nunes o que, hA muitAs anos, suce-

. dera ~m o mestre Carneiro :Ubetro 
ao reler todos os artigos do Código 
Civil em projeção, naquela 'JPOT.tl.!
Didade, no cenirio da lee-isk\ção fe
deral. 

o Sr. FreUcu Cavalcantt - se me 
nf..o engano o ilustre Uder d& -n.atória 
teve ensejo de declarar, nesta cas9., 
que a matéria ia. ser conf1a.1a ao 
eminente revisor Pr()f . Sá Nunes, à 
:proporção que fosse sendo votada . 
Por isso parece n!() ter havid\> tem
po suficiente para revisão cuida.dosa 
do texto. 

O SR . . A:LTAMI'RANDO REQUIAO 
- V. Ex.• cllegOU um potl(:O ta rota
mente cotn o seu a.parte. Prim~iro, 
parqne já declarei não me achd.I' pre
sente à. sessão quando o nobre &
n~or Nereu Ramos fez tal declara
çAo. 

O Sr. Freitas Cavalcafltt ·- Então 
V. Ex. • é que e.c;tá a traze.d.o. 

O SR. ALT .. \MII'R.ANDO REQUIAO 
- NA.o estou atr82ado, mas ndiant~ 
mesmo de meu ilustre coleJ~,a, porqt<e. 
já nesta sessão, f!z a 1nt~~·.l~ .a.; l..:> à 
presidência, e fui esclarecido. duran
te a sessA.o, com o tato de que o Sr. 
senador Nereu Ra.m06 prestara aos 
meus colegas aquele esclarecime.nto. 
Elucidado pelo Prutdente e l)elo :lus
tre deputado Sr . Lino Machado. en
eamlnhe1, entA.o, minha digressão pa
ra a parte técnJea e vernácu!..a do 
projeto, ao que, infelizmente. a.indn. 
nio pude chegar. 

São, etetivamente, inúmeras as 
dncas, 61-S erronias que encontrei no 
texto sobredito. 

Desejaria que se achasse aqw prt
sente o nobre relator da Com1Esão 
Constttuc1onal, Sr. Costa Neto, p~ 
que, ouvindo S. Ex.•, com .J alto e:\
pirito de equid1Lde, de tvlerf.ncta e 
de civismo que o caracteriza, as mi
nhas OODBlderac;6cs, pudesse interfe
rir, amanhi ou dep>l.s, no sentido da 
acettaç&o se nAo de t&iu, pelo me-
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nos da maioria das emendas prO<:e
dentes. 

Não tomarei aos meUIS ilustres co
legas muito tempo, na seriação de 
tais propostas. Irei às mais mte:::-e~-
santes. , 

Ao artigo 5.0
, § 2.0

, do Projeto re
visto pelo professor Sá. NW\es. última 
apresentação do trabalho da Consti
tUinte. onde se lê: "deda.rar g~rra 
e fazer a paz". leia-se: "declara.r 
guerra e fazer paz,. NAo sei porque 
admitir o emprêgo do artigo depois 
do segundo verbo. .. fazer". se o n~o 
aclmitem igualmente ciepots do pri
meiro ~declarar". Nenhum argv"len
to Jnilita em !a.vor da desigualdade 
dos dois contextos orac1onais. o que. 
aliás não é eY..pllca.do em boa doutri
na gramatical por nenhwn preceito 
tra<liclonal e histórJco. O àetel·mtita
tivo, no caso. restringe o õigntficado 
dos têrmos que no dispositivo s4o em
pregados generics-men1.e. nã.o expri
mindo esta ou aQuela guerra. esta ou 
aquela paz. mns única e simplesmen
te qua.kluer paz ou qualQuer confUto. 
Pass~os ao artigo 13: 

.. 0 Congresso Nacional se llmt
ta.."'á a suspender a execuçlo ... " 

Eu proporia. que se escrevesse: 
o4Q Congresso Nacional limitar

se-á. .a suspender ... •• 
E po:- que? 

Apesar de existirem exemplos. em 
a.lguns escritores. <até clássk;os) . de 
p.róclise. em tais circunstAncia.s. não 
me parece que um texto constitucional 
tolet:e ·semelhante e:Kpressão de arbí
trio popular. 

O Sr. Rui Almeida. - A colocação 
de pronomes quer me par~cer que é 
mais uma questão de estilo. fugindo 
ao domi'-lio gramatical. 

O SR. ALTAMIRANDO REQOIAO 
- v. Ex." não poderá negar que o 
estilo é parte integrante da gramática. 

O Sr. Rui Almeida - Estilo é ele
gância. 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Não n~go que as questões de sincli
.se pronominal admitem divergências 
de cunho secW'ldário. Submetoóctais 
questões - dt: próclise, de mes llsP. 
e de ê11clll\e - a\ eufonia e fl té à lei 
do minimo est6rço. 

l?edlria a S. Ex." que ouvisJe a .ra
zão do meu jUizo. Em 62 c as lS faz-se 
como quero. e. só em três o:J quatro. 
a.herra a Ca.""ta Po11t1ca do estilo e da 
gramática, justamente no particular 
de minha critica. 

o Sr .• Toão Mendes -- Até porque 
uma ConstJtulc~'io deve St·r escrita. em 
bom estilo. 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
Claro! Ouça. f)O.rém. o eminente Pro
fessor Rui Almeida minh&. .1ustltlcaçio, 
tal qual a escrev1: 

"Os ca.sos de sínclfse pronominal 
estão gramaticalmente regulados. ce .. 
àendo, apenas. acs 1!'llperativos da eu
fonia, em con:;trucões determinadas . 
Tanto é verdade 1sto. Que o oróprlo 
texto. que consagra. tal erronia. em 
inúmeros outros passos prefere a co
locacão escorreita. consenta.nea. às li
ções dos mestres na matéria.. Haja 
Vista por exemplo: "A Um4o preatar
lhe-ci socorT08'' <art. 18. I 2.0 , in 
Jine>: "A orranlzaç4o adm1n1atrativa 
e a Jud!ctá.ria do Distrito Federal e 
dos 'J:·erritórios ·teau.l4r-se-áD • . . " (ar
tigo 25); .. A eleição para. deputad06 4: 
senadores ta.r-se-á ... " <art. 38) i "0 
Congresso Naciona 1 reunir-se-e~ . .. " 
(art. 39); "'Na constitutç4o das co .. 
missões, tUaegurar-.,e-á . .. " <art. 40, 
P:l.rágraro único) : "A_ CA.ma.r9. d~ 
Deputados compóe-se .. " (art. 58>; 
"'A representaçAo de cada Estado e .a 
do Dlstrito lo"ederal renovar-se-áo ... '' 
<art. 60, § 3.<>) ; "Vagando os cargos 
de Presidente E: Vice-Pres1:1ente dit 
República, /ar-$e-ó eleiçdo .• . " <artt-. 
go 79. ~ 2.0 }; ··o Su~remo Tr1b\.illal 
Federal. com sedt: na ~spltal da 
ReQúbllca. e 1ur1sdicão ~rn todo o ter
rit.Ório rtacional compor-!e-á" <artigo 
98) : .. O Tribunal Federal de Recu:
so:>, com sed~ n~ Capital da Repu;: 
bl!ca, compor-se-a ae nove fu'fzea . .. 
(art . 103> : ··o Tribunal Sup~rlor Ele.l
toral. com sede na Capital da. Repu
blica compor-.!("·á ... " <art. 109; <A 
tiromocão dos .1ul.~:es Jar-se-á. . .. " (ar
t!go 124. IV': n\"'m de muitlssimos 
outros". 

A que propósito. portanto. no artigo 
13 lê-se esta exce('~.o tnjustlficâvel a 
qualquer luz. até da eufonia e do mi
nimo es!6rco. Que é a Je1 suprema. a 
reger a evolucâo dn. vida. de tOdas as 
lfnguas: 

"... o Ccngresso Nacional se 
limitArá . . . "? 

Eis um caso de próclise indevida. 
o Sr. OsóritJ Tuittil -- O ilustre 

orador permit-e um a.p:ute? 

O SR. ALTAM:IRANDO REQUIAO 
- Quantos V. Ex.a CJ\!Cira. 

o sr. 03órzo Tuiuti - Devo dizer 
ao nobrP colega. que txa.tamente o 
art!go em que isso se ~ constitui 
objeto cie emenda que ~presente! hoje 
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à Mesa, e a respelto discordo do ilustre 
Deputado Rui · Almeida. . Ai não se 
trata, a bsolutamt:nte, de estilo, mas 
de oração inde~ndente, em que nada 
poderia fazer o pronome anteceder ao 
verbo . 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Não quero discutir questões de es
tilo, nem d.e gramática. até porque 
entendo que assiste razão ao ilustre 
Deputado Rui Almeida, como também 
a tem, de sobra, o digno Represen
tante Sr . Osório Tuiuti. 

O Sr. Rui Almctda - V. Ex." po
derá recorrer à portaria n.0 172 do 
Ministério da Educação · - e não sei 
se estâ presente o ex-Ministro e nos
so atual ~alega Sr . Gu.sts.vo Clipane
rna - que baixou instruções metodo
lógicas para execução cto programa 
de português, da qual extraio êstes ca
sos . 

O SR. AI,TAMIRANDO REQUIAO 
- Poderá. V. Ex.n honrsr-me com o 
seu aparte, mas p~diria ao ilustrado 
colega não trouxesse e&sas famosas 
instruções metodológicas, que podem 
ser tudo, menos matéria autorizada 
no que respeita ao estudo da língua 
portuguêsa ou brasileira. 

9 Sr. Rui Almeida - Qual a opi
niao que V . Ex." faz, então, de Mário 
Barreto? 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Tenho Mário Bar:eto em excelente 
conceito. 

O Sr. Rui Al~eida - Então oerml-
ta qui! leio.. ' • 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
-- Com muitq prazer . 

O Sr . Rui Almeida - F.scut~ V. 
Ex.n: 

"Se é certo, como ensinam os 
lc-g!sladcr-c.;; ci:l. colocação dús pro
nomes pessoais (e não é fácil le
gislar acêrca desta. matérin), que 
êstes, nas orações de relativo e 
nu.s que são int roduzidas por con
junções subordinativas, se cclo
cam antes do verbo, acontece às 
vezes que, por haver na !rase 
uma pausa ou per as palavras 
atraentes e o pronome átono es
tarem muito longe, o pronome 
pode seguir o verbo. Cândido 
Lago, no SfU opúsculo Pronomes 
?·:~ ssoa.is Enclíticos, Sua Coloca
ção", esclareceu com as suas luzes 
êste ponto da. PtlUSa e da distân
cia, que fazem esquecer a atração, 
e citou o seguinte exemplo para 

corroborar o seu asserto: " Eis 
aqui as pedras qu-é , se não fazem 
a Cristo sair-se do templo, ao 
menos fa~m-no esconder-se" 
(Serm .• t. I , p. 386J. Chamo, 
também, a atenr;áo do leitor para 
a página 217 e seguintes, do livrv 
"Pela Vida Fora", em que o iieu 
autor . que é o consU11lado mestre 
Dr . Silva Ramos, prova como 
certas pausas podem influir na 
colocação dos pronomes Monos". 

Depois vem a cittt.Ção · de antros 
exémi)los. Poderia tra~r a V . Ex.a. 
opiniões valiosas a respeito de coloca
ção de pronome. da autoria do gran
cfe mestre do vernáculo · e meu gran
de am!go Professor Pedro A. Pinto. 
Não as cito agora, a fim de não im
portunar o no.~so colega Sr. Nestor 
Duarte, qu~ não gos t il. dessas dis
cussões ... Farei ch<:gar, amanhã., às 
mãos de V. Ex.n. es:w.s opiniões . 

O SR. ALTAMI?..ANDO REQUIAO 
·- Agradeço esta manif~staç3.o de boa. 
vontade, e convidaria V. E'.4.a a ouvir 
agora o que lhe vou dizer . Há vinLe 
anos que tenho relações intelectuai.:; 
e literári~.s com Pedro A. Pinto, .. . 

O Sr. Rui Almeida - O grande 
mestre Pedro Pinto . 

O SR. ALTAMIRANDO REQU1AO 
- . . . nosso eminente colega de cáte
dra, autor dns "Notas de Advocac!a 
Gramatical" e d~s ·· Nugas e Rusgas 
da. Linguagem Portuguêsa". Conhe
ço-lhe tOda. a obr~ e honro-me de 
possuir Ofi seus liVTos, com dedicató
rias do autor. De Si!vg, 1\.amos, ~u lhe 
poderia di?..er al~Suma coisa, além do 
que V. Ex. I\ acaba de clt.ar. 

Para êle, nunca existiu p1·ócllse, na 
lingua pol;tLJ.guêsa, porque ou a ênclli.~ 
se dava de referência ao sujeito ou de 
referência ao verbo . 

Se no particular do sujeito, por 
exemplo, em - "êlc o matou" - d!
zla Silva Rnmos, nã-o há. prócllse !1e
nhuma, porque não considerava o 
pronome oblíquo como antepôsto ao 
verbo e, sim, po.c:;::>osto ao sujeito. 

O Sr. Rtt.i Almeida - Justamente! 
I 

O SR. ALTAMIRANDO REQUI.\0 
- Se se d!z "êle o matou", a Idéia 
predominante está. contida no prono
me, a preocupação era de re!erên<:i:J. 
ao paciente ctn acã.o. Era o morto que 
prendia a atenção do enun<:iador da 
!rase. 

No cnso oposto - ele matou-o -
já agora, a êncllse é ao verbo, não an 
sqjeito, como no primeiro caso. A 
idéis. predominante não é mais do as-
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sass1nado, mas do assassino, de autor 
da. morte.E ' a Jdéia do criminoso que 
predomina no espírito do enurwiatlor 
do texto, ou do seu transmicsor. 

Vê V. E:~e.~. portanto, que a maté~·ia 
não me é alheia ... 

o Sr. Rut Almeida - Sei que Vof:
sa Excelência é mestre do assunto. 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
. . . até porque, Sr. Deputado Rui Al
meida. sou professor também de por 
tuguês, há. 36 anos. e o assunto znt é 
1alllillar. Não venho, porém, tro.7..er 
para. aqui questões de colocação de 
pronomes, como fantasmas de menJ.
nos de escola. 

O Sr. Rui Almeida - Discuto com 
V. Ex.~ porque sei que V. Ex.a ente11de 
do assunto. 

O SR. ALTAMIRANDO nEQtTIAO 
- Muito obrigado. :a:ste problema é 
transcendente, em matéria de lingu~
gem. Entretanto, não é possível àr..r
mos de mão, ou de pé, como .quis~rern, 
~ cànones absolutamente pacíficos, l!m 
matéria de doutrina gramatical, doe- · 
trina. que aqui se invocou, ainda on
tem, na questão da língua portuguê-

. sa, ~ da língua brasileira, desvirtu.:tn
<lo-se-lhe o asoecto cientifico e sod:}.l . 

O Sr. Rui Almeida - E político . 
O SR. AL'r.AMIRANDO REQUIAO 

- Muito bem. Nesta hora querem ·e
legar a nenhuma importância a sabe
doria 1~s gramáticos, no que tang~ à 
colocação das palavras na frase. Não 
é passível, até porq-ue ao projeto ::1ã.o 
cabe o direito de balburdlar asslmtos 
d&ta natureza. Deve-se flxnr o. 1C·I.l
trina, a regra, neste ponto ou 11aquc!e. 
Estabelecermos a bal~úrdla, serê. des
respeitarmos. não mais as leis gramll
ticais, mas as supremas lE>is do ouvido 
e da lil"guagem. Ou então, não será 
possível levarmos a sério um ~extv, 
que deverá ser o espelho da cultura 
de um.9. época . 

O Sr. Rui Almeida - Muito bem! 
O SR. ALTAMIRANDO REQCIAO 

- Dando, porém, ponto final :1csta 
questão de pronomes. perguntaria ao 
professor Rui Almeida como Julgaria 
aquilo que vou citar. 

O Sr. Rui Almeida -Estou, tnlctal
mente, de acOrdo com V. Ex.a: &cu 
contra o convite. Entendo que nesta 
Casa há homens capazes de realiznr 
esta tare!a. Vossa Excelência é um 
dêles. <Muito bem..) 

O SR. ALTAMlRANDO REQUlAO 
- Multo obrlgado pela bondade dos 
nobres colegas. · . 

Imaginem, Sra. Representantes. o 
que se a<:ha contido .no art. 66, in· 
clBo I. A1 .ae lê: 

" sõbre os tratados e conv<m-
ções celebradas com os Estaáos 
estrangeiros ... " · 

A concordância, os ilustres colega3 
sabem-no per!eita.mente, no caso de 
ocorrência de dois substantivos, um 
no masculina e outro no 1'em1nl!lo, a 
concordâ.n<:ia, fatalmente, mesmo que 
o feminino venha em úit1Ino caso. 
dá-se com o masculino . 

Está na doutrtnn. de todos os nes
tres, de todos os gramátt-cos e na prá
tica de todos os bons autores. Por um 
cúmulo de descuido, poder-se-á en
contrar em autor de boa nota. a ~on
cordància de tais casos feita. ~om o 
feminino. 

O Sr. Rui Almeida - O profe3-
sor Sá Nunes, num de seus livros, 
cita. uma série de exemplos de ~on
cordâ.ncia por a tração. 

O SR. ALTAMlRANDO REQlJIAO 
- No caso não cabe ~onc'Jrdà.ncla 
alguma desse jeito. Vou enunciar o 
têxto: 

"Art . 66 : 

I - Re.!iolver definitivamente 
sM>re os tra~ados e CC!Ilvenções 
celebradas com os Estados es
trangeiros ... " 

Havendo ocol"!'êncta. de dois subs
tantivos de ~éheros diversos, a -:on· 
cordâ.nci!\, como disse e todos saoe
mos, faz-se com o mas.cullno, ainda 
quando o feminino venha em últi
mo lugar. 

Esta, a lição dos entendidos. 
Ademais a construção do t.êxto 

acumu~a muitos "aa" ng, enunciação 
do juizo, o que se evita com o des
l<><:amento de "celebrados" para de·· 
pois de estrcmgeiros. 

O Sr. Olintc Fonseca - V. Exce
Mnc!a, entã'J, nceita que, \lUanda há 
um substantivo masculino e outro fe
minino, n concordá.ncia se faça com 
o primei:ro? 

O SR. ALTAMIRANDO EEQUIAO 
- Sem dúvida. E' o certo. No t~x
to, a concordância é !e1ta com o fe· 
minino; alié.s, no projeto inicl.al es· 
tava certa. 

O Sr. Olinto Fomeca - A prepon
derância é do masculino sObre o !e
.mlnino . 

O SR. .. U.TA.Mrn.ANDO REQUlAO 
- Claro. 

O Sr. WelUngton Brandão - Sa
beria o orador expllcar-me por que, 
no proJeto, ae grata "'Uniio", e até 



-·431-

"Territórios" com maiúsculas, e '4 InU· 
nic!pios" com minúscula? 

O SR. ALT AMIRAND') H.EQUIAO 
- E "estado", meu caro colega, co
mo entidade internacionnl, na socie
dade das nações, com "e" minúsculo, 
si:stemà.ticamcnte, enquanto "Terri
tório", sem intermitência, aparece 
com a micfal maiúscula.!. .. 

Nã.o tive cx:aslão de achar aqui, en· 
tre muitas emend~s. o m:1is interes
sante dos casos. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo 
soar os tímpanos) - Atençãu! Está 
a terzrJnar o tempo do orador. 

O SR. Al.TAMIRANDO r..EQUIAO 
- O Sr. Presidente fêz tilintar a 
campainha, e tenho de deixar a tri
buna. Se achasse a emenda que pl·o
curo, relacionada com uma das all
terações mais curiosas do projeto, 
certamente cllvertiria os ilustres cu
legas: entret~nto, suprindo a falta, 
referir-me:-ei · a o art. 51 ... 

O Sr. Aloísto de Carvalho A re-
dação é deplorável! 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIP:.O 
. . . ass!m recligido: 

"Os Minist:-c:. de Estado são 
ob:ig:::.dcs a comparecer perante a 
Câmara do~ Daputados, o Sena
do FEderal ou quaique:r dad 3U~s 
comissões quancic · nm1 ou cutrn. 
Câmara o convocár .. . " 

Começa por a1.. . Dir-se-á que é 
mero tquivoco c e cópia ou de im
pres::ão . Não o é, porque de.sde o 
primitivo projeto es~ava assim esc!"!
to. 

O Sr. Ht!rmes Lima - Concordân
cia mental. 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Com que sujeito? 

O Sr. Hermes Lima - Com umi
nistro". 

O SR. AI .. TAMIRANDO REQUIAO 
- Mas não é - "ministro··, meu co
lega, ·e, sim. "ministros". Ouça: 

· " .. . são obrigados a compue
cer perante a Câman dos Depu
tadcs, o Senado Federal ou qus.l
quer das su~s Comissões. quando 
-uma. ou outra Câ.ms.ra ... " · 

J~ ai não se tala nas :::omissões. 
Ou as comissões são postas de par
te, depois de citadas, ou então as co
missões são câmaras. 

Prossigo na leitura: 

" quando uma ou outra. Ci-
mara o convocar, para, pet>soo.l
mente, prestar informações a.cêr
ca do assunto de sua past~:.· . .. 

44 De sua pasta", dêle ministro. M.!l.s 
o mirustro não é minis tro, ~ão mi
nistros, e os ministros te-em, apenas, 
uma pasta .. . 

O Sr. Hermes Lima - 'I'ud:> é 
mental! 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- ... ''de sua pasta", 4'préviamentc 
determinada" . · 

Proponho a seguinte emenda: 
u os Ministros de Est.a.do são 

obrigados a comparecer perante 
qualquer casa do Congresso ou 
qualquer de suas Comissões, quan
do convocados por wna das mes
mas, para, pessoalmente, dar in
formações, acêrca de- assunto re
bcionado com suas respectivas 
pastas, e previamente estabelecidos 
pelos convocadores". 

O Sr. Dolor de Andrade - Aliás, 
V. Ex.a. pod.io. t~r abolido o poss.:!ZSivo 
.. suas". 

O SR. ALTAVLIRA.J.~DO REQUIAO 
- De rato, poderia tê-lo feito. 

Devo informar à Casa que· alinhei 
estas e1nenc!az: nas hcr&.s escassg,s da. 
sessão de hoje, na biblioteca, e não 
pude passar co art. 109. Não obstan
"te, f.:>rmuld 24 emendas. 

O Sr. Hermes L ima - O nobre Se
nador Aloisio de Carvailio decla1·a que 
êsse dispositivo parece não ter r~mé-. 
dio. dad.9 me5mo o esfôrço de V. Ex.a 
em donsertá-lo. 

O SR.. AL"í'AMIRANDO REQUIAO 
-· Peço aos !)obres colegas que ouçam 
como terminei minhas emendas: 

• "Infelizmente, já. o tempo não 
me permite ir além, na análise do 
resto da. redação .final. como !õra. 
de meu desejo. O prazo exiguo. 
dado pe!o Regimento, impossibi
lita uma leitura total. ainda que 
llgeirissima, para examinar o texto, 
na sua última apresentação. Cer
ro-me por aqui. com a serena con
vicção de que cumpri o meu dever. 
pelos menos na parte que pôde 8er 
anaUsada, de relance, para ser co
mentada em just!iica.ções. apres
sadissimas e não relidas ... " 

Nâo tive tempo de reler ao menos. 
aa emendas. 
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Para concluir. S: . · P r e.-;idente, e 
atender ás solicitações da campainha, 
vou lP.r a. justtftcR.ção da última emen·· 
da proposta ao art. 54: 

" A maneira. pela qual foi redl· 
gtdo o artigo em Ude ensejn !alta 
de concordância, corno no caso dA
quele pronome obliquo "o", que 
está servindo de complemento di
reto do vt:rbo convocar, e referin
do-se a um sujeito, complexo, no 
plural, da oração principal do pe
ríodo. Isto. entretanto, ser1d. !3-
cilmente corrlgivel, desde que plu
raHzassemos, tc"l.mbém, o pronome. 
Ficaria, porém, o "para pessoal
ment e prestar" , o que é cacofonia 
ridfcu!a, elo gênero, a inda, dar co
lisões in to1crávcis, como "o rato 
roeu a roupa" , o "quarenta e qua 
tro cont os custou a caso. que caiu", 
e coisas parecidas .. . " . 

Eld.stem aqui muitos a<:adêmicos c 
cultores de letras . O Senador Aloísio 
de Cc.rvalho é um; o nobre l!der da 
minaria, Sr. Otávio Msngabeirl1, o 
ilush·e Deputado Sr . Luiz Viana, ú 
Sr . Gilberto Freire são out ~o5 . d 
obscurissuno orador é o menos auto
rizado . 

Não seria, portanto, na.t•tral que na 
Constituição deixassemos f igurar QUE&l· 
quer senã.o. 

O Sr. Dolor de Andrade - O nobre 
orador subiu à. tribuna com .retlcên
cias, pedindo desculpas, demostra.ndo, 
pelo menos. certa desculpa no apre· 
ciar o trabalho do Professor Sâ Nunea. 
No entanto, V . Ex.~ se esque-ce de c;uc 
gõza de imunidades pnrla!l}entnrt:::i 
para :1. critica de tudo. • • 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Como parlamentar e representante 
do povo brasileiro, não conheço l\Uto
rida.de maior do que a.querá que. re
presento ne!;ta Casa.. Entretanto, conlo 
cavalheiro, como gentilhomem, como 
estuàioso que sou, sei perfelbmente 
respeitar a cultura de , meus contem
poràneo.s. Eu seria incapa.z de fazer 
uma restrlçã.o pessoal à boa lntcnção 
e colaboração honesta de qua.lt{uer 
sábio, que nos viesse dar sua coope
ração . 

Não quero, pois, censurar o Pro
fessor Sá Nunes. Eu o exculpo, por
que fez o que podia, como qualquer 
de nós o teria. :iclto. Dtspondo de 
poucas horas, êle não poderia ser af1-
11B.l responsável pela leitura ou re-

visão de um texto como êste. 

O Sr. Adroaldo Costa - Conheço 
a obra do Professor Sá Nunes e estou 
certo que êle não é responsáv~l pela 
série de erros cn-~.ssos de que está 
eivado o texto consti tucional. 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Perfe!tn.men~e. Estou de pleno 
acOrdo com V. Ex .~ e desde o inicio 
tenho timbrado nesta artrmativa. 

Tenho mais algumas emendas aqui, 
porém não vou cansa r o plenário (não 
apofadcs) com a leitura das mesmas. 

O Sr. Dolor de Andrade- Na inter
pretacâo da lei, p recisamos r. tender -
sabe V . Ex. m.ats do que eu - a todos 
os 2lementos, gramatical, !ilosó!ico e 
histórico. V . Ex.11 tem a ta<:uldade de 
critlcar todos cs tems s . 

O SR. ALTA.MlRANDO REQU.IAO 
-Minha intenção, Srs . Const ituintes, 
ao subir à t ri'óuna t ot, em primeiro lu
gar, dar a minh a a c nega, a. minha. h o. 
nesta coo[)eraçã.o num material em 
qu.e pen.so não ser de todo inútil meu 
esfôrço. Em segundo lugar, fot propor
cionar-lhes um pou<:o de distração no 
silêncio, na quietude e na pasmaceira 
que es tava.m reinando no plenário. 

Votada Jé totalmente a Constitui-
; çâo, até nas "Disposições Transitó

rias", era necessário en<:her esta t es
sê.o com alguma coisa, m esm <.1 ordiná.
rta. {não apoiados), e essa c':>ntrioui
ção ord1nariss1ma aí está ! <Muito 
bem; mutto bem. Palmas.> 

O SR. DANIEL FARACO (•) (Pela. 
ordem> -- Sr . Presidente, quando, 
IUndo. bA pouco, formulei a V. Ex.:1 
wnn. questão de ordem, não havia de 
modo al~un1 intenção de minha parte 
de levantar qualquer espécie de ~en
sura ao trabalho da. nobre Q()missâo 
de Redação. 

Notei, porém, Sr . Pr~idente, com 
grande pesar, que h ouve quem, na As
sembléia, !nicrpretnss~ a mlnha apre
clac;ãc como sendo uma <:ensura. aos 
componentes da Comissão . 

A meu ver, no <:aso, os componentes 
~ Comissão não se a<:ha. vam em jõgo. 
Eu estava apenas e.studando textos e, 
con!esso, não sabia que origem ti-
n·bam. • 

Quero, portanto, deixar olaramente 
aqui consignado que nenhuma censu
ra entendi e entP.ndo dJrig!r aos mem
btos da Comissão de ~dação, esta 
Comissão tão es!otça.da, tão desvelada. , 
que vem tra-balhando <:om tanto afinco 
p!lra que tenhamos quanto antes a 

{•) Não !oi tevisto pelo orador . 
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nossa Constituição, e que, de minha 
parte, como, estou certo, da de todo 
o plenário, só merece os maiores lou
vores. (Mutto bem; muito bem.) 

O SR. CAFE' FILHO ( •) <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, parece-me 
que a Mesa da Assembléia Constituinte 
ainda não fixou a data da promulga
ção da Carta Constitucional de 1946. 

Recebi da Associação dos Ex ... com
batentes do Brasil, nos campos da Eu
ropa., telegr!\.Irta em que sua Diretoria 
pede, por meu intermédio, solicite da 
Mesa seja fixada a data de 18 de se
tembro, porque assinala o 2." aniver
sário da primeira vitória das Fôrças 
Brasileiras nos campos da. Europa, em 
defesa dos princípios democráticos. 

Se ainda não há data fixada, e se 
V. Ex. a quiser atentar em ·que não se
ria possível ao Brasil a restauração 
democrática sem o esfôro;o e o denodo 
dêsses moços que se bateram nos cam. 
pos do velho Continente, receba êsse 
telegrama como apêlo, para que pos
samos, com a promulgação da nova 
Carta Magna, render nossas homena
gens àqueles que contribuirâ.nt com seu 
sangue para a rr.stauração da demo
cracia. 

O tel€:gTama está a~sim redigido: 
"Assoei ação ex -combatentes Brasil 

cumprimentando Vossêneia. pede 
licença sugerir promulgação Cons
titutçã.o data 18 setembro assin.ala. 
sP,gunôo aniversário tomada Ca
maiore, primeira vitó!ia F'.EB cam
pos batalha, r-epresentando n1~smo 
tempo vitória para conquista nova 
Carta Magna. 5()11c1tando nobl'e 
bancada Vossencia l1e~ra, defen
der nossa sugestão visa. glorUtcar 
mais wna vez feitos FEB e home
nagear ainda primeiros brasileiros 
tombaram defesa Brasil democra
cia, apresentamos nossas sauda
ções. Expedicionários . - Pedro 
Paulo Sampaio Lacerda, presi
dente." 

Sr. Pcesidentc, envio a V. Ex. a. o te
legrama que acabei de ler, para ser 
tomada na devida consideração. 
<Muito bem, muito bem>. 

O SR. PRF.:;IDENTE - Recebendo 
a sugestão que, poy intrmédio de 
V. Ex.•. faz a Associação dos ex-com
batentes do Brasil, declaro que en
vidarei todos os esforços no sentido 
de levar a efeito o ju~to anseio dos 
ex-eomba tentes brasileiros. <Mui!o 
bem; mutto bem. Palmas.> 

(•) Não !ol revisto pelo orador. 

O SR. JURANDIR PIRES - Se
nhor Presidente, consta do Regimt:n
to que teremos, no máximo, trés se-:3-
sões para o recebimento de emendas. 
V. Ex.'\ olhando para o plenário ve
rificará a pt~quena quantidade d~ Se
nh-: res Represcntante.s presentes. Con
sultaria a presidência se não serl.a. 
muito maJs acertado realizarem-se, 
a!)enas. duas sessões, visto que o in
terê.sse sôbre a aprest-ata.ção de emen
das já. está ultimaao ~la !alta. de 
deputados . 

V. Ex. a, com seu alto critério, resol
verla en-:erra.r hoje o recebimento de 
emendas cumprindo religiosamente o 
que determina o RegJmento interno, 
nesta matéria, de forma a passar-se 
ll)go, o trabalho à ComiS.!:>áo, para qu~ 
ganhássemos, asalm, um dia na pro
mulgação da no..:.sa Carta Magna ,pres
tando ótimo servi<:; o à Nação. <Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Efetiva-
mente, o pará.{:Tafo ún1co do art. 32 
declara que, duranU: três sessões, no 
má.XlmO, poderão ser apresentadAS, 
com fwtdamenta.ção escrita ou verbal, 
emendas de redação. Entretanto, da. 
maneira como rc:.t Rnunciado o prazo 
para apresenta~ão dt:ssas emendas, a 
Assembléla está c~rta de que a pro
vidência poderá. ser executada no pra
zo de tres sessões. Se V. Ex.:\ houvesse 
exposto sua questã0 de ordem, no mo
mento em que :pudesse submetê-la à 
dellberaçã.o da Casa, pela existência de 
quorum, não teria dúv!da em assim 

. proceder. Dado, entretanto, o !ato de 
não têrmos, a esta altura, n\imero 
para votação, compreenderá V. Exce
lência que prefiro execut3r o que já. 
ficou determinado, mantendo a de
Uheração de que o prazo para anresen
t~ão de emendas às Disposições Tran
::iltórias seja vencido na sessão de 
amanhá. <Muito bem . ) 

<Prosc;e(lue (~ sessão, sem a p:-e
sença de orad.clres na trttruna, até 
o térmtno da hora.) 

O SR. PRESI.DEl\"TE- Esgotada a 
hora. da sessão, vou levantá-la convo
cando outra. exitraCJrd1nária, para 
amanhá., As 14 horas. com a segui:ute 

OR.DEM DO DIA 

Terceira e última sessão para rece
bimento de emendas de redaçã.o à 
Redação Final das Disposições Tran
sltóriu. 
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Emendas de redação· ao projeto 
da Constituição, apresentadas 
na sessão orc:inária de 13 de 
Setembro de 1946 

'I'ZRClmlA E ÚLTIMA SESSÃO 

Emenda ao preâmbulo: 

Substituam-se as expressões - "sob 
a proteçã.o de Deus", por: "à tace de 
Deus e a serviço da. Pá.trla." .. . 

Justi/ic~á{) 

A emenda não altera a substância. 
do texto. A invocaçio que tenho a. 
honra de propor, é a dos Constituintes 
Pernambucanos de 1817, dotada, por 
isso, d-e alto .s.entldo histórico, recor
dando herois que morreram pela Pá
tria; apresenta melhor !erma llte:-á.ria; . 
tem a vantagem de congregar mais 
votos, ta.lv€.7. a una.nimldade da Assem
bléia. Sob o a.s:pecto religioso, o essen
cia.l, para nós, é que o noml! de Deus 
figure no pórtico da Carta Magna. 
S~la das Ses.sôes, em 13 de sete-m

bro de 1~. - Arruda Câm.a,·a. 
Sugiro a substituição do verbo ~·re

gistrar" pem Corma •·reg1star" em 
todos artigos ~ incisos quaisquer 
que seJa.m os té'mpos e pe~oas . Em 
12 de setembro de 1946. - Ferreira. 
de Souza.. 

N. 0 413 

Onde con'Vier : 

Grai'a.r com letras maiu.seulas as ex
pr~es: 

União, Estados, Mun1cip1oe, Territó
rios, Distrito Federal e outras da mes
ma natureza, assim como Pref-eitos, 
Presidentes, Governadores, Ministro 
de Estado. 

Justijtcaçã.o 

Em vá.rlos artigos encontra.m-se al
gumas daquelas expressões, ora com 
maiuscala. ora com min usCula. 

Para. deito de uni!ormida.de dtve 
ser empregada a matuscula, com obje
tivo de realce, pois, guardadf!S as pro
porções, são têr.mos que se enc•mtr!l.m 
no mesmo plano de importância. 

Sala. das Sessões. em 13 de setem
bro de 194Q. - Brigtdo 'Tinoco. · 

N. 0 414 

Ao Prea.mbulo: 
Substitua-se: . Constituição dos Es

tados Unidos do Brasil por ConstitUi
ção do Brasll. 

Justtjír.açáo: mc2usa. 
Ss.la das Sessõe!:", em 12 àe setembro 

de 1946. - MunhOz da .Rocha. - Ga
brtel PCL3wS. 

Oma denQmina~:i.o que s-empre me 
parec-eu foro. da I!OSSa realidade his
tórica é a de Estados Unldc.s do Bra
sil que, desde a Constituiç9.o de 91. 
tem sido mantida ern nossas cartas 
polfticas. O nohre representUlte Leâf) 
Sampaio, com a emenda n .0 1.384, pro
põe a sua su·bst~tuição. baseando-se 
em idêntica emenda proposta a Com·· 
tituinte ( _ 34 pelo Sr . Fernando de 
Abreu, tónnula que já. roi sugenàa. 
à Comissão pelo S'r . Ferreira de Sbusa. 
O nobre Deputado Gabriel Passos 
apresentou emenda ident!ca. 

De !ato, a denominaciãC refletiu ape
nas a intenção de aplicar à nossa es
trutura política cs rumos norte-~me
ri.canos, e fomos nêsse mtento, até ao 
batismo. &:.que-c~:mo-nos que lá., a for
ma politic:~. foi tão e!)senclal, que a na
ção norte-americana não possui no
me fo:-a da :;ua denomina~ão pol1t1ca . 

Partindo de cotõn1as indtpendent!:s 
que· já possuiam organizações diferen
tes, dadas pela Lndúle in:!c.mparàvel
mente !le:dvel dos inglêses, a fonna
ção nacicn.al norte-a m tricana tinha de 
referir-se à origem, isto é, aos Esta
dos. às c-olônias que se agregavam num 
bloco único, cedendo um minimo de 
seus direitos para tornru- posslvel a 
ex!Sti~ncia da Oniã.o . A denominação 
polltica. tinha de referir-se aos Esta
dos que se reuniam numa ampla comu
nidade. Podiam ou nõ.o unir-se. e po
dendo ou não se u..n!re1:1, acordaram. 
convencionaram a união. ato voluntá
rio. Formaram-se sepa.r8.áos e julga
ram que lhes seria. melhor inventar um 
elo Gue os U:!lisse, ao mesmo tempo que 
garantisse as peculiaridades e os in
terêsses próprios de cadG. urn. 

Quando escuto a expressao ''estado 
!~de-ra.do" ou "unidade federada", vejo 
como s-e guardo. uma !id€liJd.de perfei
ta à origem ãa fon>:la'iãO federativa, 
reconhecendo-se à.s unidades o seu di
reito de serem ou não federadas, uni~ 
das. A feder~ão ~uce<ieu à. :..~pa.rSJ:;~o. 

Já no Brasil, a federação continua. 
um sistema un11Ario que, cvm rápiclas 
excepçõe.s, enche tõda a su&. histórta 
pre-republicana.. A federaçf.o sucede à 
formação uni tá.rla. . 

A . nossa referência deve ser não os 
Estados Que se cong:rega.rarr.. e podiam 
não se terern congregado, mas o pró
prio Brasil, que oom a federaÇão, acf'i
te>u o Imperativo das autonomias lo
cais, das exigências loca1s e das suas 
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,.,. 
diversidades, espalhadas, dispersas nu
ma área. <io tamanho de utn conti
nente . 

Nos Estados Unidos a federação fol 
a ma.n~lra de formar a. UI11dad~ naclo
na.l que tropeçou em sérios obstáculos 
até consolidar-se com o resultado da. 
guerra de seeessão. No BrG.s1l é a. 
fonna. de continuar a unidade criada. 
pelli índole portuguesa e pr'llongada. 
pela função eminentemente unií!1ca.d<>
ra do Império.. 

Aqui a N·a.ção antecedeu à teder&
ção. Já tínhamos um nome. Eramos 
Brasil . Lá a Nação ~ posterior à fe
deração. Não tinha nome que abran
gesse tõdas as colônias inglesas. C<m
tlnuou sem nom-e, além da referência 
do seu sistema politico. 

Atrá-s da mesma denomln~io a. de
signar o sistema ted~ra.tivo, Vêm dois 
espi.ritos e duas dire tri~ di!erentes. 
que fizeram ~ü.q~tr, no Brasil, um 
mundo de incompreensões . 

.Já corrigimos muitas falhas. Já o 
tempo, realiZando multas experiências 
amargas. dev~ ter educado para. o ple
no desenvolvimento das autonomias 
locais . Deve ter en!:ina.do qut' podem 
coexist!r o m.Dis Vivo espirito na1...1onal 
e a wtirma.ção das nOSb.t.s necessida
des regionais. 

Entre o centrifugb-mo de Ulll .ststenl& 
federa l sem espírito de organ!za.ção, 
de conjunto, e o centrg.llsmo asfixian
te de too negra memória, vamos rea
lizar uma !ed~r~A.o de m4>mbros pro
gressivamente solidários, tornlllldc a. 
Nação uma t.'"l1idade econômica e mo
ral, uma tederaç~o que ao contrário 
de afrouxar, torne mais tntimos os la
ços não só históricos, mas sobretudo 
oonsdentes, voluntários, a unir t6das 
as regiões bmslleira.s. - Munhoz da 
Rocha. 

N.0 415 

Ao art. 1.0 : 

Substituir: em. seu 7U)17U deve ser 
c.:rerci do 'JXd em seu nome é e::erci~o . 

Justificação 

O exercício do poder que, na fór
mula republlca·na representativa, é 
realizado em nome do povo, não con-s
titui apenas obrigação ou dever, por 
parte de quem o ~xerce, de assim pro
ceder. E' uma de!iniçfi.o do próprio sis
tema. 

Sala das Sessões, em 13 de setembro 
de 1Q46. - Le4o Sampaio. 

N,O ...(.18 

Ao artigo 1.0 da Const1tu1c;Ao: 
Substitua-se a expressão .,deve eer., 

por .. é ... 

Justi/ictsçlio 
A redação do Projeto parece adDlittr 

a possibilidade de o poder ser usur
pado ao povo. Daf, a necessidade de se 
afirmar, categoricamente, que o s:oder 
é exerclúo em nome do povo. • 

Aliás, assim o diziam, com ~erto, a 
Constituição de 1934 e a Carta outor
gada de 1937. 

Sala das Sessões, em 13 de setem
bro de 1~. - Amando Fonte:s. 

N.0 417 

Ao a.rt. 1.0 , alínea: 

Em vez de "em seu nome deve ser 
exercido", diga-se: 

"em seu nome é eltercido." 
Sais. das Sessões. 13 de setembro de 

1946. - Altuz.o Arantes. - AureUa1w 
Leite. 

N .0 418 

Ac art. 1.0 al. Diga-se: 

"Todos os poderes emanam do poyo 
e em seu nome stio exercidos." 

Just1ffcação 

1.0 ) O objetivo do inciso não é esta
belecer uma regra. moral, ou mesmo 
juricllca (deve ser> • mas fornecer uma 
definição de principio (é, ou são>. Não 
basta que os detentores ou órgãos do 
poder o exerçam em nome do povo. 
E' necessário que não possa. subsistir 
dúvtüa de que só o exercem em nome 
do povo. 

2.0 ) a forma clássica para o exerci
cio do poder soberano nas democradas. 
e à qual se manteve o projeto fiel, é 
a da sua divisão pelos poderes autô
nomos. A Assem,bléta rejeitou a fór
mula da. supremncla do parlamento e , 
nem ao menos considerou a de uma 
interferência mais àlreta do próprio 
povo no exercido do poder. A reda
ção do inciso sugere, entretanto, an
tes uma 1nfluêncla do preceito revo
lucionário - " todo o poder aos so
viets". Par~ preferlvel a redação da 
Constituição de 34 <art. 2. 0) , que a 
emenda. reproduz. · 

Sala. das Sessões. - Clemente Ma.
riani. 
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N.0 419 
A. o art. 2. 0 , escreva-se: 

deiXl encorporar-se . .. " 
" 

E' uniforme e tranquilo entre os 
mel'Pores escritorfs da lingua, assim 
antigos, como modernos, o emprêgo da 
forma - encorpo:-ar, encorporaçáo -. 
A grafia. - incorporar, etc .• não tem a 
chancela das autoridades. 

Digam os Léxicos: - o de Eduardo 
de Paria anota : 

"Encorporar: Incorporar." 
Cândido de Figueiredo: -Encorpo

rar - Juntar num só corpo. Incorpo
rar - Veja-se - Encorporar. 

Aulete: - Encorporação, encorpo
rar - forma oficial de incorporação 
-Juntar num só corpo. 

Bluteau: - Encorporar ou incorpo
ru, inco~oração. incorporado, incor
porar, ou encorporar, encorporação, 
encorporado .. . 

Morais: - Encorporação. encorpo
rado, ~ncorpo~ão, encorporan1ento. 

Incorpor::.r, incorporação - Veja-se 
com :BN. posto que com IN parece me
lhor ortografia . . . 

Laudelino Fr~ire, o nu!s novo e mais 
completo Dicionário da. Lfngua: 

Encorporar - Juntar num só corpo 
- <E cita sumas a.ntoridades clássi
cas) . 

Nem sequer al-ude a. incorporar, in
ccr'(J'J;ação. 

Por quê, atinai, citar mais, se a. 
mg,for autoridade vernácula - Rui 
Barbos11 - só empregou encorpcJrar, 
e'n(;Orparação, em sua vasta e imval\
zável obra literá.ria.? 

No Projelo de Constituição gra.fou 
consecutivamente, e sempre, o verbo 
- Encorporar: 

"Os Estados podem encorpora.r-se 
entre si. . . " <Obras completas de Rui 
Ba.rbosa, Vol. XVII - A Constituição 
de 91 - página 7.) 

E , com a sua própria. e esplêndida. 
caUgra!ia., a página 220: 

"Os Esta dos podem enoorporar-se 
entre si, . . . " 

Ainda com a. sutt. callgra!ia,, pé.gi
na. 300: 

" . . . aprovada encorpora.r-se-é. •. . " 
Ainda com sua. ortogra!ta. usuo.l, no 

Projet.o enviado pelo Govêrno Provisó
rio, à Constituinte: 

"Art. 3.0 : - Os Est!&.dos podem en
corporar-se entre si... (livro cit., pá
gina. 3U} . 

.A página. 352 do Projeto enviado: 
- ,. .. . encorporando-se ..• ., 

' Outra. regra un!versalmente segui-
da: - ao verbo pronominal - Encor
para r-se - segue-se o terminativo re
g!do ·pela. preposição - Em - . Isto é: 
- Enco~orn.r-se na. ou no. Dir-se-á. 
melhor : - Encorparar-ee-á na Consti
tuição. 
~ses, os exemplos dos mestres, mui

to para seguidos e imltados. 
Sala das sessões, 13 de setembro de 

1946. -Manoel Duarte. 

N.0 420 

Ao art. 2.0 : 

Substituam-se as expressões "para 
se anexarem ou ! onnarem . . . " por 
"para se anexar ou !onnar .. . " 

O infinito impessoal é. no caso, m2.is 
elegante, mais agradável ao ouvido e 
eetá certo. Por outro !ado, o suj~!~. 
que é o mesmú das orações anterio
res, está muito perto: não há leitor 
que o esQueça, precisando do lembre
te do infinito pessoal. 

Sala das Sessões, 1?. de Setembro 
de 1946. - Ferrei ;-a de Souza. 

N .0 421 

Ao art. 3.0 , in fine: 

Em vez de .. . . . de que for-em des
membrados", di~a~se : "... de que 
hajam sido des.nembrados" . 

Jas!ijicat;do 

O pro1eto não admite a hipótese de 
ainda virem a ser desmembrados ter
ritórios dos Estsdos. a não ser para 
se anexarem a outros ou formarem 
novos Estados (art . 2.0 ) • -Clemente 
Mananf. 

N .0 422 

Ao art. 3.0 do P . de Constituição: 
Substitua-se todo o dispositivo pelo 

seguinte: 
"Os Territórios poderão. mediante 

lei . especial, ser transformados em 
Estados, subdiv!dldos em novos Te!'
rltórios, ou reincorporados aos Esta
dos de que tenham sido desmembra
dos." 

. Justificação 
Ao contrário dos Estados, que. pelo 

voto de suas popula~ões, se podem 
subdividir • . incorporar-se ou desmem
brar-se, os Territórios ficam depen
dendo, - pata. sofrerem qualquer 'l.!te
ração, de lei federal. Assim, êlcs não 
se constituem, não se subdividem. Em 
virtude de lei, são subdivididos, cria
dos. reincorporados. 
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Sala. das Sessões, 13 de Setembro de 
1946. -Amando Fontes. 

N.0 4::!3 f 

Ao art . 3.0 : Onde se lê: "Os Terri
tórios poderão, mediante lel especial, 
con~ti t:uir-se em Estado, etc.", leia-se: 
"Os Territórios poderão, meàlante lcl 
especial, constituir-~e em Estado:;, 
etc.'' 

Justificação 
• 

E' tão c1~ra a !alta de congruênci:l, 
entre as p;tl~ vras "Territórios", no 
plural, e '•Estado", no singular, que 
exdui qualqu-er necessidade de ar-JU
mentos, para provar que se trata, :10 
caso, de um êrro t1pográfi<:o, a exigir 
a indlspensável corrlgenda. 

Em Assembléia, 13 de Setembro de 
1946; - Altamirando Requião. 

N.0 424 

Ao art. 4.0 : 

Diga-se: "O Brasil só recorr€rfi. à 
gu,c:rra se não couberem ou se ma1u
grarem o re-curso ao arbitramento "'U 
os meios pacíficos, etc.'' 

Justificação 

1.0 ) O sujeito IlO plural obrlga a 
plur::tlizar o in!inito pessoal. 

2.0 ) O pro.~:!to emprega a pald.~a. 
"recurso" 110 sentido em que é usa
da na. terrninologi~ processual, sign~
tlcada que dificilmente se ajusta s .o 
instituto do arbitramento. Parece mais 
apropriado ut1Uzá-la segundo o .s)gn~~ 
ficado usual de uso de uma sotuçr.o 
preferível. quando fkaria melhor di
zer como na emenda - "recurso ao 
arbitramento". - Clemente Mariani. 

N .O 425 

Ao Artigo 4.0 do Projeto de Cons
tituição. 

Rectija-se a~im: 
O Brasil só declarará. guerra. se não 

couber o recurso do arbitra.mento ou 
se malograrem os meios pa.cít~cos de 
solução do conflito, regulados por ór
gão internacional de segurança. de que 
p:.rticipc: e não se empenhará jamais 
em guerra de t..Jnqu1sta, direta ou in
diretamente, por si ou em aliança com 
outro pafs. 

Justijicaçáo 

Em primeiro lugá.r. evita~se o em
prêgo do verbo rccot'Ter e do substo.n
ttvo recurso quase na mesma. 11.nlla. 
E a. substitUição das palavms "em 
caso al~" po~ "jámais•• me parece 

~ncllspensável, para. tornar mais solene 
a nossa aversão às guerras injustas, 
com o reprovável objetivo de aumen
tar seu território . 

Sala das Sessões, em 13-9-46. 
Amando Fontes. 

N.0 426 

Artigo 4.0 - Deve ser 1nclu1do no 
Título IX- Disposições Gerais. 

Foi nas Dtsposiç-.ões Gerais que o 
preceito figurou .na. Constituição. de 
1891 <art. 88), mas ns Constituição 
de 1934 foi incluído nas Disposições · 
preliminares da Organização Federal. 
Creio, entretanto, que essa Organiza
ção Federal, a que se reporta o Titulo 
I, cuida das relações entre a União e 
os Eslados e não da pc'iitica. externa 
da União. Por êsse motivo. considero 
m~s lógica a inclusão do preceito nas 
Disposições Gertlis . 

Proponho que o preceito se reàija 
dlfercnterr.ente, dizendo-se, em vez de 
- ou os meios pacíficos de solução do 
conflito - "e depois de esgotados os 
meios pa.cificos de solução do .con.flito". 

Sala. das Sessões, 13-9-46. - Bar~ 
bosa Lima. 

Ao art . 4.0 • 

Diga-se : 

N.0 427 

··o Brasil só recorrerá. á guerra, se 
não couber ou se malograr o recurso 
ao al'bitramento ... " <o resto, como 
está) . 

As Constituições de 1891 e 1934 prP.
íeriram a preposição "a ... em vez de 
"de" como ligação das palavras "re
curc:;o" e "arbitramento". E estão cer
.tas . .A palavra ~'recurso" não se em-
prega aqui no sentido técnico-proces
sual, de invocação de uma autorlcbde 
jurisdicional superior pa.ra corrigir o 
decidido pela inferior. de reiteração ou 
iteração da instâ.ncia, consoante a. de
finição de João Mendes Júnior. Tem 
ela o alcance comum. 

O arbitramento como melo de re
solver litígios internacionais não se 
cataloga nesse gntpo. Não é um re
curso no sentido jurid!co. Recorre-se 
ao arbitramento, como o necessitado 
recorr~ ao mutuante possivel, o doente 
ao médico. o pecador ao confessor, etc. 
E como não há. um. recurso· da medi· 
ci.na, mas um recurso à medicina, à 
confissão, ao empréstimo, ao compro
misso, etc., também não há. o recurso 
de arbitra.znento, mas "ao arbitramen
to" . No próprio direito processual, 
pode dizer-se "recurso à ação", .para 
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sienüicar a possib1lidade de agir, mas 
ninguém diz ••recurso de ação". 

Em 13-9-1946. - Ferreira de Souza. 

N.0 428 

Ao art. 5.0 , I, onde se lê: "manter 
relações", leta.-se : umanter as de'Vida.s 
relações,. 

Justi ficação 

Visa a emenda evitar a desagradável 
colisão dos erres, existentes no final 
de uma e no início da outra palavra, 
o que afeta o enunciado do dispositivo, 
num evidente vício de linguagem. 

Em Assembléia, 13 de Setembro de 
1946. - Altamirando Requião. 

N .0 429 

Ao art. 5.0, ll: 
Diga-se: ., declar~u a guerra e !a.zer a. 

pa~". 

Justificação 

A ex?eriêncis. d!is duas guerras mun
diais em que fomos envolvidos ensina 

' que em nenhuma delas cleclaramo3 
guerra, mas tivemos de reconhecer, ou 
declarar a guerrcz, em que, contra a 
nossa vontade, nos achávamos . Entre 
as duas expressões igualmente corre
tas parece, a.saim, preferível a da 
emenda. - Clemente Mariani. 

N.0 43(i 

Aincia ao art. 5.0 , n, onde se lê: 
"declarar guerra e fazer a paz", leia

. se: "de<:lBira.r guerra e fazer paz". 

Justificação 

Não sei por que a.dlnitir o emprego 
do artigo, depois do segundo v~rbo 
<lazer> • se o não aclmitem, igualmen
te, depois do primeiro (declarar) • 
Nenhum argumento milita em favor 
da desigualdade dos dois contextos 
ora.cionais, o que, aliáli, não é expli
cado, em boe. doutrina gra.matical, 
por nenhum preceito tradicional ou 
h1st6rlco, dê aprêço ao menor rela
tivo. O determinativo, no caso, res
tringe o significado ou o sentido de 
tênnos que, no dlspos1Uvo, são em
pregados genericamente, não expri
mindo esta ou aquela guerra., esta ou 
aquela JJaz, mas, única e simplesmen
te, qualquer -paz ou qualquer confll· 
tO. 

' . 
Em Asseinbléia, 13 de setembro de 

1946. AUamirundo Be~i4o. 

N.0 431 

Ao art. 5.0 , IX: , 
Diga-se "instituições de crédito ... ,,. 

ou ••emprêsas de crédito". 
A expressão "estabelecimento" é 

imprópria, mesmo anti-técnica. 
Por ela, a !lsca,llzaçfi.o abrange ape

nas a casa, os meios de ação, m.&IJ 
não os negócios, os contratos, ete. 

O Oovêrno não f!.scallza o "esta.be
lecimento", o fundo de comércio, mas 
a. "empresa" ou a "instituição na sua, 
integralidade". 

Aliás, o inciso k, do n.0 XV fala. 
mais prõpria.mentE: em "instituições 
de crédito". A ser mantida. a. expres
são, cuja substituição se propõe, te
remos que podendo a União legislar 
sôbt·e toda e que·lquer forma de "ins
tituição" de crédito. fiscaliza apenas 
os "estàbelecimentos": estarão !ora. 
da. fiscalização as que não ti..,erem. "es .. 
tabelectmentos" . 

Em 12 de setembro d-e 1946. - Fer
reira de So1t24. 

N.0 432 

Ao art. 5.0 • XII: 

Diga-se: •• ... portos marftimos a 
fronteiras nacionais ... " 

Parece tratar-se de êno de revi
são. - Clemente Mari4ni. 

N .0 433 

Art. 5.0 , inciso XII: onde se lê: 
"liguem porlíos marftimos e fronteiras 
nacionais". leia-se: 41llgu~m portos 
maritimos a fronteiras nacionais". -
Eu.na:pio de Queiroz . 

N .u 434 

Ao inciso XII do art. 5.0 , c~rrlja-se: 
explorar. conceder ou autorlza.r 

os Serviços de Telegrafo, . .. em lugar 
de - explorar exploração, como, por 
descuido, se escreveu. 

Sala das Sessões, 13 dP. setembro de 
1946. -Manoel Duarte. 

N .0 435 

Inciso XII do art. 5.0 : 

Onde se diz, in-fine, ••ou transpo .. 
nham os limites estaduais", diga-se: 
"ou transponham os li:nites de um 
Estado". 

Evita-se . a rima: nacionais-estadu
ais, quando os voca.bulos se acham tão 
perto uni do outfo. Recomenda-se 
também uma. pontuação, que perallta. 
a leitura do inciso, na parte flnal, 
que está assil:n redigida.: "de navega
ção aérea e de vias férreas que Uguem 
portos marlt1mos e fronteiras nacto .. 
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na.ls ou transponham os limites esta
duais". A estirada é grande, como se 
vê. Caberiam duas virgulas: depois 
de térreas e rte nactonats. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 
1946. - Barbo3a Lima. 

N.0 436 

Dar a seguinte redação ao inciso 
XIII do art. 5.0 : 

XIII - Promover os estudos para 
regularização dos regimes fluviais, or
ganizando a defesa permanente contra 
os efeitos das sêcas e das Ir•l!'!1(1~ções; 
organizar igualmente a defesa contra 
as endemias rurais. 

Justí/tcativa. 
Sêcas e inundações ~áo manifesta

ções periód1cas de uú4 fenômeno cll
mático, de ordem mais geral, que é a 
irregt.llaridade dos regimes fluviais. 
Lógico, portanto. ·auma constituição, 
fazer-se preferêncialmente referêncl..:t 
ao fenômeno de ordem geral, e aos 
que dêle são conseqü~ncla, apenas, no 
intuito à e tornar o preceito mais ex· 
pllcito. 

Rio, 13 de setembro de 1946. -
Henrique ~e Novaes. 

N.0 437 

Ao art. 5.0 , XV, a: 
Diga-se: 
"as relações clvls, comerciais e dQ. 

trabalho, bem como sôbre matéria 
pe~ eleitoral. processual e de nave
gAção. 

Justificação 

Náo se legisla sôbre direito, mas 
sôbre relações e ma térlas. A lei, é que 
no caso, fixa. o direito, estabelece a 
norma.. Além dessa vantag~m a. emen
da evJta se pense haver a Constitui
ção resolvido a questão doutrinária 
da unidade ou dualidade do cUre1to 
privado (civll e comercial) ou a da 
autonomia, ou particularismo do di
reito marit1mo e do aeronáutico, se 
tomados isoladamente ou sob o nome 
de direi to da navegação. 

Em · 13 de setembl'O de 1946. -
Ferreira de Souza.. 

N.0 438 

Ao art. 5.0 , XV. letra n: 
Diga-se "'na.clonallzação" em vez de 

"na.tura.Uz~ão". 
N4o é possfvel 'naturalizar a quem 

quer que seja. A naturalidade, como 
o nome o d1z, resulta do que é natu
ral e 1ndepende da. vonta.dc humana. 

Quem nasce no Brasil é sempre bra
sileiro pela natureza, é nato Muda
se, sim, a. nacionalidade, quer dizer o 
laço polftico com o Estado. O estran
geiro não se naturaliza.; nacionaliza-se. 

Não importa o uso anterior do nome. 
Uma. Constituição deve prtmar pela 

per!eição técnica da sua reda.çã<>. 
Em 12 de setembrCJ de 1946. -

Ferreira de Sou.3a. 

N.O 439 

Ao art. 5.0 • XV. h: 
Diga-se: "requisições civis e milita

res, em tempo de guerra." . 
A v!rgula positiva melhor o espírito 

do dispositivo de só permitir as requi
sições em tempo de guerra. - Clc!
mente Mariani. 

N.O 440 

Art. 5.0 : 

No inciso XV. letra r, emende-se: 
- uencorporaçã.o dos silvicolas na co
munhão nacional". 
· Ao art . 19, 1nc1so nr, emende-se: 
- " . . . sua encorporação no capital 
das sociedades". 

Sala. ãas Sessões, 13 de setembro de 
1946. - Manoel Duarte. 

N.0 441 

Ao art. 5.0 , XV, r: 
Diga-se: 1

' selvfcola.s ", em vez de 
« sllvicolas". 

A palavra. selvícola, de tão bom ver
náculo quanto silvícola, é a de ·uso 
geral no pais e acha-sr: consagrada. 
além da Const1tu1r;üo de 34, pelo Có
digo CivU, cuja redação passou pelo 
crivo do exame de filólogos como Car
neiro Ribeiro e Rui Barbosa. 

S!lvícola é preciosismo que destôa. 
um tanto da. seriedade da Constitni
ção. - Clemente !tlarianí . 

N.0 44.2 

Ao art. 8.0 pa.rigr~fo único. 
Diga-se: "No cnso do 1nc1Bo VII, a 

intervenção someute se executará de
pois que o Supremo Tribunal Fe
deral. mediante provocação do Pro
çura.dor Geral da Republlca, tomar 
conhecU:nento da lei que a tenha de
creta.do e lhe declarar a const1tucio
nalldP.de. •• 

JustljicaçtJ.o 
• O dispositivo emendado procuran-

do, a.o que parece, realizar o mesmo 
propósito do preceito do § 2.0 do ar
tigo 12 tia constituição de _1934 •. sacrl
fieou..o, entretanto. com a preocuPa-
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ção de alterar o texto em que se ins
pirou . Com efeito: 

a) tanto no § 1.0 do art. 12 da. Cons
t1tuSçáo de 34 como no art. 8.0 do Pro
jeto, a intervenção para assegurar a 
observância dos princípios constitu
cionrus será decretada por lei federal; 

b) na Constituição de 34, entrate.n
to, a lei que decreta a intervenção é 
que terá a sua constituinalldade apre
ciada. pelo Supremo Tribunal Federal, 
enquanto no Projeto a intervenção sô
ment~ será decretada Cpela lei> depois 
que o Supremo Tribunal Federal de
clarar, por prov<><:ação do Procurador 
Geral. a 1nconstltuci<mal1dade do ato 
argüido de ofensivo aos princ1plos 
constitucionais. 

Evidentemente, o Projeto atribui ao 
Procurador Geral, na espécie, um po
der político que. em boa lógica., deva 
caber ao Legi~lativo e não a êle . Não 
acreditamos que tenha sido o Intuito 
da Assembléia Constituinte condenar 
o Poder Legislativo, no caso de inter
venção de sua competência, n subme
ter-se à iniciativa de um funcionário, 
embora graduado, de outro Poder, mas 
apenas o de subordinar a sua reso
lução ao exame rlo órgão mais elevado 
do Podel' Judiciário, a !im de retirar
lhe tôda a elva Je suspeição, tal como 
se dispunha na Constituição de 34. 
Clemtmte M ariani . 

N.0 443 

Aos a.rts . 8.0 , parágrafo único, 
9.0 , § 1.0 , I e II e §§ 2.0 e n: 

·' § 1.0 - Compete aecreta.r a. inte-r~ 
vençáo: (art. 9.0 ) 

Ac Presidente da República, nos ca ... 
s.os dos ns. I a V; (art. 9.0 ). 

Ao Congresso Nacional, por lei, nos 
casos doo ns . V1 e VU <art. 8.0 ) 

§ 2.0 - A decretação dependerá 
<art. 9.0 , § 1.0 ) • 

I - no cs.so do n.0 n, de fazer .. se 
a intervenção apenas no Estar.lo tn ... 
~asor; (art. 9.0

, § 2.o). 
n - no caso do n.0 IV, de so!1c1~ 

tação do Poder Leg1slatlvo ou do Exe
cutivo, cooto ou impedido, de r~qu1-
s1çAo do Supremo Tribunal Federal, 
se. a coação for exeroida. contra o 
P~e-r Judicia.rlo; (art. 9.0 , D 1.~. U) . 

m -- no caso do n.0 v. de reQui
stç§.o do Su.premo Tribunal Fede.ra.l 
ou do 'l'r1bunal Super1or Eleitoral, se 
a ordem ou de<:Jsê.P for da justiça 
eleitoral; <art. 9.0 , T l .o, I) . 

IV -- no caso do n.0 VII. da decls.· 
.raçA.o de inconstitucionallda.de do 
ato, submetido pelo Procurador nera.t 
<la RepúbiJca a.o exame do Sut)rezao 

·Trlbuna.l Federal, (art. 8.0 par. únf ... 
CO) llinitan<io-se, porém, o Coagres
so Nacional a suspender a ex~uçáo 
do ato argüido de inconstitucional 
se esse. medlda bastar para o r~t-3.
belecim-en.to da norm.a.lJda<ie 110 Es 
taAo." (art. 13) . 

S . S. 13-9~ . - Ba.rreto Pinto. 

N.0 444 

Art. 9.o § 1.0 , inciso I - Redij~ 
assim: 

I - no caso do n.0 V, de requi~l
ção do Supremo Tribunal Fecde.ral, 
eu do Tribunal superior El~ltoral, nos 
casos de Justiça eleitoral. 

S . S. 13-9-46. - Ba.rb01a Uma. 
N.0 445 

Ao art. :10 
Diga-se: '1 

• • • o Presidente da R-e
pública, uma. vez decretada. a int er
venção de sua competência, .:Hlbme
te-ls.-é., sem prejuizo de sua im<:dia
ta execução, ao t:Xa.Dle e aprova
ção ... " 

Justi/ic~ 

O poder do Presidente dg, Repú
blica de decretar a intervenção já. 
:foi estabelecido no art. 9.0 e eY.I.!nsa 
de rea1i.rmá-1o no 10.0 <decretará a 
intervenção>. O de que êste co~ita é 
da n-orma para o ?.residente r.\e, l!ma 
vez dec-retada a intervenção, submt:-

.te-la. à S~Provação ào Congresso . A 
emenda. diz - «ao exame e apr~nç~ 
do Oo:l-grésso'., paza. evitar a homo-
!onla - " exeeução, à a.prO'Vaç.!io .. 
- Clemente Mariant. 

N.0 446 

Intercale-se no § 2.o do a.rt. 11 do 
Ato das Disposições Transitórias, en
tre as palavras - "Câmara dos 
Deputados" - e - "não corr~spon
da ao estabelecido na Constituit;âo" 
- as seguintes palavras 

"Na base da última estim8.t1va cd1-
clal do Instituto de Geogra.!ta ~ Ls
tatf.st1ca." . 

Jtutf,JtctU;lio 

o n~mero de representan~s dns 
Estados, exceto de Mlna.s Gerais e S . 
Pa.ulo, foi fixado na. base da ~tim~ 
tiva cticial do Instituto de Geogra
fia e Est.atistlca. E', também, '> cri
tério a que a emenda recorre para a 
re<X>mn:>osiçâo das representa~s de 
Minas qerais e Sã.o Paulo, de ncõr
do com o que dis.P6e o a.rt . 58 da 
Constituiç!io. - Honorio Mon~c.!ro -
Ber.,ed,tto V alt.uüJres. 
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N.0 447 

Art. 11 - Diga-se: "A lei, ou o de
creto de intervenção, 1'1x.ar~lbe·á. a. 
amplitude e a duração". 

Ou então: "A ·lei, ou o decreto de 
intervenção, fixar-lhe-á. a duração e 
as condições de execução". 

Ou ainda: 4
' A lei, ou o decreto de 

intervenção, fL"<ar-lhe-á. as coucHç.->es 
de execução". 

Amplitude envolve condição e a ex
pressão .. condições em C]Ue deverá ser 
executada", não indica a subordina
ção, que deve existir entre a executAo 
e as condiçõc~ estabelecidas por lel. 

Sala das Sessões, 13-9~1946. - Bar
bosa Lima Sobrinho. 

N.0 448 

No art. 12, Parágrafo único do ato 
das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, redija-se assim: 

"Dentro de dez dias, nos Estados, a 
contar da publica~ão no Orgão Otic\al 
e nos Municípios da publicação na irn
prensu local, caberá. recurso dos atos 
dos Interventores para o Presidente dtJ. 
República e dos a tos dos Prefeitos Mu
nicipais par(:. os Interventores''. 

Saia das Seesões, 13-9-1~. - An
tonio FeZiciano. 

N.0 44~ 

Ao Art. 13, or~de se lê: " o C'CJn~ 
gresso Nacional se limitara a. suf'pem~cr 
a execução eL.c. ", leia-se: " . . . o don
gres~ Nacional limitar-se-á. a suspr:-:1-
der etc". 

Ju:;tijicaç~ 

"Apesar de existirem exemplos, í: .n 
alguns escritores, <até cl.á.Esicos), de 
próclise, em tais circunstâncias, nãc 
me parece que um texto col~st!tucio
nal tolere semelhante-expressão de a:
bítrio popular: Os cQsos de sfnclise 
prc.nominá.l estão gramaticalmen:;e re
gulados, cedendo, apenas, aos impera
tivos da eufonia em construções de
terminadas. Tanto é verdade isto, que 
o próprio texto, que consagra tal er
ronb., em inúmeros outros passo:. pre
!ere a colocação escorreita., consentâ
nea à.s lições dos mestres na. matéria.. 
Haja \ista, por exemplo. "A fínião 
presto.r-lhes-á. socôrros" (Art.. 18, § 2.0 , 

in fine> ; "A organizac;ão a.dminlsP.-a
tiva. e· a Judlciá.ria do Distrlro F~dcral 
e dos Territórios regular-se-do .. , 
CArt. 25) : "A eleição para deputados 
e sena-dores jar·se-á • •. u (Art. 38),; "0 
Congresso Naclonnl reunir-se-á ••• " · 

(Art. 39) ; "Na constituição das Co
missões, assegurar-se-á ... " (Art. 40, 
P~.rá.grafo único); "A Câmara dos :>e. 
puta.dos compõe~:;c . .. " (Art. 56) : "A 
representação de cada Esta<lo e a do 
Distrito . Federal renovar-~e-áo . . . · • 
(Art . GO, * 3.0 ); "Vagando os cargos 
<!e Presidente e Vice-Presidente da 
República, tar-se-á eleicão ... " (Arti
go 79, § 2.0 ); liQ Supremo Tribunal 
Federal, com sede na Capltal da Reuú
blica ~ jurisdição em todo o territÓrio 
nacional, compor-se-â" CArt. 98); "0 
Tribunal Federal de R.e~urscs, com s~
de na Capital da República, ~ompor
se-á de nove juízes ... " <Art. 103): "0 
Tribunal superior Eleitoral, com s~<ie 
na. Capital da ~eoública, compo-r-
se-á ... " (Art .109 > : ,; A promoção rl:.>s 
juizes far-se-á ... " (Art. 124, IV>; 
além de muitíssimos outros . 

Em Assembléia, 13 de seteml)ro de 
1946. - Altamirando Requião . 

N.0 450 

Ao art. 13: 

Diga-se: "Nos casos enurner~uos no 
art. 7.0 inc. VII, o Co:ngresso ~acio
na! se limitará. a suspender a exe
cução do ato infringcn:e ~o~ princi
pias constitttclonals, se ssa ,~,edida 
bast?.L" para o restabelec!r4,cnt·J da nvr
m~llda.d.e no Estado'·. 

Justificação 

Harmonizar o dispositivo com a 
emcnds. proposta ao art. 8.0 • - Cle
mente lt!ar1ani. 

N.0 451 

A.o art. 15, II 
Diga-se :;impl~smente "consumo", 

suprimindo-se "de mercadorias". Não 
se eonson:~ mercadorias, e siln pro
dutos. Merendaria é o produto no mer-· 
cado, obJeto de comércio - merce$. 

Mas o impôsto incide sôbre o pro
duto eonsun;Uvel. Os rep. de impõsto 
de consumo usam sempre o têrmo 
"produto•• 

Sala das Sessões, em 12 de setembro 
1946. - Ferreira ele Sousa. 

N.0 452 

RedijaMse do seguinte modo o paM 
rãgrafo 1.0 do artigo 15: 

"São is~ntos do impôsto de consumo 
os artigos que a lei considerar m1nim.o 
indispensável à habitação, vestuário e 

·assist8neia médica das pessoas de res
trita. capacidade econômica. •• · 

f 
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Ju.stiftcaçáo 

Observa-se, no texto, a dissonância 
como o mínimo, além do emprêgo do 
substantivo tratamento, quando, nos 
textos legais, o comum. é a aplleação 
do têrmo a.'Jsistência . 

Por isso, foi substitutdo cZas.>ijtcar 
por considerar. 

Sala. das Sessões, 13 de serembro de 
1946. - Brlgiào Tt'lf.oco. 

N .0 453 

No artigo 15, parágrafo 2.0 : 

a> escreva-se sessenta por cento 
por rxtenso; 

b) substitua-se serão entregues por 
caberão; 

c) coloque-se, entre virgulas. a 
expressão no mfnimo. 

J:utificaçáo 

Sessenta por cento deve ser escrito, 
por extenso, para atender a uni!onn1-
da.de dos textcs. 

Serão entregues- expressão por de
mais família!' - merece outro verbo. 

O adjunto adverbial no mínimo re
quer seja colocado entre vírgulas, para 
adquirir !órça especial. 

Sala do.s Sessões, 13 de setembro de 
1946. - Brígido Tinoco. . 

N.0 45-l 

Art. 15 § 2.0 : 

Diga-SP., no fim : " nos têrmos e para 
os fins, que A. lei determine." 

A redação - " nos têrmos consigna
dos em lei federal" niio seria louvável. 

Art . 15 § 4.0 : 

Diga-se, no principio do parágrafo, 
"A União entregará. aos municípios, 
excetuados os das capitais dos Esta-
dos," etc . · 

A expressao - "com exclusão dos 
da capital", pareee indicar que hi 
vários :nunidpios numa certa capital, 
que não está. definida. 

Art. 15 ~ 4.0 : 

Diga-se, depois de o "n.0 IV": 1'a
zend.o-se a distribuição em partes. 
1gua1S e aplicando-se, pelo menos, me
tade da. importância em benefícios 9. 
zona rural . ·' 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 
1946. -Barbosa Lima Sobrl.r..ho . 

N.0 455 

Ao artigo 15, § 3.0 do P . de Cons
tltulção. 

Substitua-se pelo se[Nin~ : 

~A União poderá tributar a renda 
Wl.3 obrigações da divida. pública. esta· 
dw.l ou munic1pal e oa proventos ps-

gos pelos cofres dos F.stados e municí
pios; mas não poderá fazê-lo em 11-
mttes supenores aos que fixou para a 
renda de suas próprias obrigações e 
para os proven~os custeados por seu 
erário. • 

Justificação 

Não me parece adequada o surutan
tivo "agentes", para designar os fun
cionários estaduais e municipais, os 
deputados e senadores, prefeitos e go
vernadores. Por isso o ellminei, na 
redação proposta. 

Também inclui a palavra "renda" 
na segunda parte do artigo, per me 
parecer indispensável, pois não se tri
butam as obrigações, mas a "reooa'' 
por elas produzida. 

Sala 'das Sessões, 13 de setembro de 
1946. Amando Fontes . 

N.0 4:56 

Ao art. 15 § 4.o: 

Dlgn.-se: "A União entregará :lOS 
Municipios, com exclusão dos das ca
pitais, dez por cento do total que arre
cadar do impósto de que trata o inc. 
!V dêste artigo, feita a distribuição 
em partes iguais e devendo ser .apli
cada pelo m~nos metad-e da importân
cia -r~cebida por cada municipio mn 
beneficio de ordem rural." 

Justificação 
Se se pode admitil que a distri

buição ha~a sido ~nteri.or à entrega 
<feita>, o mesmo n~o se poderá. con
ceber da a.plic!lção pelos municípios, a 
qual ha de ser posterior ao recebi
mento. A . obri;açúo de apli~ar deve 
ser de cada murJcipio, con!'ortl'le o 
espiri to da err.enda aprovada. - Cle
mente Mariani. 

N .0 457 

Art . 15, § 4.0 : Onde se lê: "com ex
clusão dos da capital", leia-se: "com 
exclusão dos das capitais" . - Eunap4..o 
de Queiroz. 

N.0 458 

Redija-se assim o § 4.0 do art. 15: 
"Serão distribuídos aoR Municipias, 

com exclusão daqueles em que este
jam sit.uadas as ca.plta.is, dez por cento 
do impOsto arrecadado, de que trata 
o lnciso IV, destinada, pelo menos, 
metade da importàncta a beneficios de 
ordem rural .. " 
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J U:Jti/icação 

Nota-se, no texto, o verbo entregar. 
que se me afigura por dems.is tatni
Uar, doméstico, uma vêz que se trata 
de redação de dispositivo legal. 

A expressão com exdusão dos da 
capttal, referindo-se a mun1cíp1oe, não 
diz o qu'e pretende, porquant.o o ge
nltlvo de possessão - de (da capital) • 
faz crêr que a capital tenha muni
cípios ... 

o texto, destarte. exigia redação 
mais clarà.. 

Sala das Sessões, 13 de setembro 
de 1946. - Brígiào Tinoco. 

N.0 459 

Ao a.rt. 15, § 5.0 : 

Redija-se assim: 
,. Não ~se compreendem nas disposi

ções do inciso ~ os atos jurídicos em 
que !orem partes a União, os Estados 
ou os mun1cfpios, nem os instrumen
tos que derem forma a tais atos, ou 
ainda aquele:; sujeites à competência 
tributária. dos Estados ou municípios". 

Justificação 

Parece-nos mais clara a redação 
que propomos. 

Sala. das Sessões, 13 de setembro de 
1&46. -· Amando !"entes. 

N.O 460 

Art. 15, § 5.0 - Diga-se: "Não se 
compreendem, nas disposições do in
ciso v~. os atos jurídicos, ou os seus . 
instrumentes, quando forem partes a 
União, os Estados o~ os murúcfpios, 
ou quando incluidos na competência 
tributária estabelecida nos arts. 19 e 
29." 

Art. 15, § 6.0 - Oiga-se: "Na imi
nência, ou na vigência de guerr. ex
terna, é lícito à. União decrctP 1m
postos extraordinários, que llá1 esta
rão sujeitos à partilha estabelecida no 
art. 21 e deverão ser extintos grada
tivamente, dentro de cinco· anos, con
tados da data da assinatura da paz. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 
1946. - Barb.,sa Lima. 

N.0 461 

Ao a.rt. 15, § 6 .o: 
Redija-se assim: 
"Na imiliência da cuerra, ou depois 

de esta decla.ra.d.a, poderá a Uniio 
deer~tar 2mpostos extraordinários, que 
nAo serão part1lha.dos, de acôrdo com 
o estabelecido na segunda P&rt4! do 

art. 21 : tais impostos deverão ser su
pressos gradualmente, dentro em cinco 
anos, contados da data da assinatura 
da paz." 

JU$tiJtcação 

Tem a emP.nda o objetivo de torrus.r 
mais claro o disposit! v o. 

Sala da!> Sessões, 13 de setembro de 
191.6. - Amando Fontes . 

N.0 462 

No § 6.0 do art. 15: 

a) substituir a expressão caso de 
guerra. por estado àe guerra,· 

b) substituir que se não partilhará.o 
por que não serão pr.zrtilhados. 

Justificação 

O têrmo estado é mais 9.dequado à 
palavra guerra e já consagrado pelo 
uso; mais consentâneo, portanto, com 
a 1·~dação de um texto de lei. 

Deve evitar-se, também, a dissonAn·· 
ela causada peln. proximidade ãos dois 
ditongos em ão. 

Sala. das Sessões, 13 de setembro de 
!946. - Brigido Tinoco. 

N.0 463 
Art. 16. Diga-se: "Cor.1pete ainda 

à. União decretar os impostos previst<tB 
no art. 19 e que sejam da competên
cia tributária dos Territórios." 

(0 relativo que se reporta ao ar .. 
tigo 19, quar.dc. a sua intenção é 
outra .) 

Art. 17. Diga-se: "A' União é ve .. 
dado decretar tributos, que não sejam 
unUormes em todo o terrl tório nacio
nal, ou que importem em distinção, 
ou preferência, entre os Estados da. 
União." 

Art. 18, § 2.0 
- Diga-se: "Os Esta

dos proverão às necessidades do seu 
govêrno e da sua administração, ca
•bendo à União prestar·lhes socorro, 
em cR.So de ·calamidade pública.. •• 

Sala. das Sessões, 13 de setembro de 
1946. - BarbOsa. Lima. 

N.0 464 

Ao art. 17: 
Diga-se: " ... preferência p!U"a de

termlna.do pôrto ... " 
Justijlcaçtl.o 

Evitar um certo preciosismo 4e 11n· 
gua.gem. - Clemente Mariam. 
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N.0 465 
Emenda ao artigo 17, do P. de C.: 
Acrescente-se entre ::>S vocábuloS 

'' importou, e ''distinção" a prepo.sL-
ção "em". ' 

Justificação 

Os bons autores acrescentam a pre
posição ao VP.rb<,> importar, quando 
êste tem o sentido de resultar, re
dundar. 

Rui Barbosa, por exemplo, escreveu 
às pá.glnas 56 da "Réplica'': Não &.pos
tilei êrros ortográ.ficos, senão quando 
importavam em êrros gramaticais." 

Em 13 de setembro de 1946. -
Amando Fontes. 

N.O 466 
No artigo 18: 
Substitua-se ~e regerá por reger

se-á. 
J usti/icaçlio 

Não sendo obrigatória. a PTÓCllse, 
como no casa, deve usa!'-se a mew
clise, com o futuro do ind!~tivo. 

E' a lei da gramática. De fato, nada 
eXiste que atraia a particula se para. 
que esta. anteceda ao ''erbo. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 
1.9-W. - Erigido Tinoco. 

N.0 467 

Ao Art. 18, cmde se lê: "cada Es ... 
tado se regerá", leia-se: ~Cada Esta. .. 
do reger-se-á. . . . " 

Justificação 

Sãc as mesmas referentes ao Arti
go 13 as razões que militam em favor 
desta emenda. Em Assembléia, 13 de 
de setembro de 1946. - Altamirando 
Reqt:iáo. 

N.-> 468 
Ao Art. 18, § 1.0 , onde se lê: "Aos 

Estados se reservam . .. ", leia-se: "Aos 
Estados reservam-se", ou então, o que 
seria preferível, e mais literário: "Re-
servam-se aos Estadcs .... ". · 

Justificação 

Como nas construções emendadas, 
nos dois casos a.ntertores, são os me::;
mts.stmos os motivos óbvios da propos
ta. Em Assembléia, 13 de setembro 
de 1946. -- Altamirando Requtão. 

N.0 4ô9 

Ao Art. 19 inc. ni: 
Dlga.-se: "... capital de socieda

des." - Clemente MarúJ:nf. 

N.0 470 

Art. 19, V. Diga-.se, no fim: 44Veda
do qualquer tributo adicional". "Adi
cionais" é adjetivo. Não seria técnica. 
a redação que consta do OOY.to. 

Art. 22 . Diga-se, no fim : "'pela !ar
ma que !or estabelecida nas Cons-
tituições estaduais." . 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 
1946. - Baroosa. Lima. 

N.0 471 

Ao art. 19 § 1.0 : 

Diga-se: "0 · impõsto territorial 
não incidirá sôbre sitias que não ex
cedam de v!nte hectares, quando (.1~ 
trabalhos de sua lavoura sejam dire
tamente executados pelo seu proprie
tário, ou a sua !amflia e esta não pos
suir outro imóvel. " 

Justificação 

Exprimir com maior precisão o pen
samento da emenda Gabriel Passos e 
da Assembléia, ao aprová-la . - Cle
mente Mariant. 

N.0 472 

Ao Art. 19 parágrafo l.o. 
Em lugar de: excedam vinte hec

tares. d..\zer: excedam àe vtnte hec
tares. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 
1946 .. - Leão Sampazo. 

N.0 473 

Ainda no ~t. 19, § 1.o do inciso VI, 
redija-se: 

§ 1.0 O impôsto ier•'ltorlal não in
cidirá sõbre sítios cuja área não ex
ceda de vinte hectares. 

Em verdade, é a área dos sitias que 
não excede de vinte hectares, e, não 
os sítiGs. Esta correção se impõe por 
si. 

Em 13-9-46. - Manuel Duarte. 
N .0 474 

Ao art . 19, § 1.o . 

Diga-se: 
São isentos do imp6sto territorial 

os sítios cuja área não• exceda. vinte 
hectares, cultivados, só ou com a sua. 
fa.tnilla, pelo proprietário que não 
possua outro imóvel. 

Justitica.çdo 

A forma proposta parece mais pró
pria que á. do texto, que, em três 11-
nhas, contém a palavra "nAo" três 
vezes, aBSim repetindo uma das de-
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sin~nc1as mais c1esa.gradávc\s ào nos~ 
r.o iclloma. 

Em 13-9-46. - Ferreira de Sott.Za. 

N.0 475 

No § 3.(1 do lncl~o VI, art. 19, diga-se 
- Aindtl quando - em lugar de -
Ainda que. E' A. forma preferida pelos 
.melhores exernplnres da boa escrlta, 
entre os mestres. 

Em 13-9-<i6. - Manuel Duarte. 

N.0 476 

No ~ 6.0 cto inciso VI, art. 19, d!ga-Ee 
"poderá nutor1zar o aumento, ·por de
terminado tempo, do !mpôsto . . ''pois 
que a locução - por determinado 
tempo - deve !kar separada por vir
gula, para clnre7.a do próprio sentido. 

Em 13-0-4.(). - I\í«.n.\i.e~ .P-u.a.rte. 

N.0 477 

Ao art . 20. 
Diga.-l)e: ". . . Cl total das rendas 

locai.~ de qualquer natureza. excetua
das Gs industriais, ... " 

Justtjicação 
. 

O in~uito dn. Assembléia !ol o cte 
!nclu.ir entre as rendas locais da 
qualquer natureza .a participação mu
nic!pal r:a cota de áez por cento do 
impósto de renda. Se, entretanto, 
fõssem computaclaz as rendas indus
triais, /iÓbretudo pelo seu bruto, os 
muwcípios que n1a.nUveretn serviços 
de luz, esgotos, água, bondes, etc. !1-
ca!iarr, em ~ituação desfavorávEl e in
justa . - C:leuumte Mariant. 

N.0 478 

Ao artigo 20, onde se lê: "rendas 
locais de qu~lquer natu.reza ... ". leia
se-: "rendas locais de qualQuer pro
ceciêncw .. . ". 

Justtjicaçiúl 
I 

Quer pa:ecer-me que, en'l matéria 
de !inan~as .Públicas e de t!ibutaçõe!:i, 
~~uels. qualquer natureza a'berra àas 
11ç6ea da sistemática e da 'ermtno!o
~i.a. O que o legislador, em verdade pre
tendeu exprirntr não foi a. natureza 
propriamente, o cunho orçamentário 
do dinheiro arrecadado, mas a sua in· 
~isputável provenl~ncta, pondo em re
levv as fonter. donde procederem as 
r('ndas locais. Nest:1. ordem de idé!as; 
não vemos corno possa. caber ali a ex
~:esslo intercate.da.. t\<l ~'r.~ . 

Em As5f:mbléia, em 13 de setemb:-o 
de 191f6. - A.ltatnirantlo Requi®. 

N.b 4'19 

Artigo 20 : Onde se 'ê: "os Estados 
são obrigados", !eia-se: "os Estados 
serão obrigados". - Eunápio d.e Quei
roz. 

N.0 480 

A.o artigo 21 . 
Acrescente-se: " .. . em que hajam 

siào 7iUt:eadat?&o!.". - Clemente Mn
riani"- ·. 

N.0 481 

N<> parAgrafo ún!co do artigo 22: 
Substituir se observará por obser

var-se-á. 
JustijicaçC.~ 

A ort)cllse, no caso, .1ã<> é obriga
tó!\'2>. • "l":ata'»<l.{\-~ d~ {\.ltm:o do 1..n.
clicaÜ-vo, deve usar~se u mesóclise. 
Nada atrai a part1cula se para que 
~ta anteeert11 o verbo. Pllr conseguin
te, a mesóclise se impõe. 

Sala. das Sessões, em 13 de sett:rubrú 
de 1946. - Bríuldo Tinoco. 

N.0 482 

Ao artigo 22, § único, onde se lé: 
"'N~ t.\?.OO:?..c;,áo c.!~am~\".tánt.., se ob
servará" leia-se: "Na elaboração or-' , ,, ça men tár!a, observar~se-a. . . . 

Jll.Stijica.çào 

A Inesms. re!ercnte à emenda ao 
a::.·~igo 13. 

Em Assembléia, em 13 õe setembl'Q 
de 1946. - Altamirando ftequido. 

N.0 483 

Ao ~rtigo 22 
Substituir: '4nas suas Constituições 

pvr TZ.4S respectivas Constituiçócs e!ta
duats. 

Sala das Sessões, em 13 de s~t~mbro 
de 1946. - Leão Sampaio. 

N.0 484 

Ao art. 23. 
D~ga-s~: 

OS' Estados não Intervirão nos municí
pios, so.lvo para lhes regularizar n~ !1-
na:-lças nas seg,.únte~ hipóteses~ 

a> 1llunontual1d!1de no serviço de 
empréstimo garantido pelo Estado; 

b) f~lta. de pagamentCJ da su.a df
vicia tundada por dois ~"los conse-
cutivos~ · 

A x-edação da emenda torna. ma.is 
e\a1o o àis-pc~t\vo e lhe ü9. me\hot 
!eição lilllnlistlca, evitando a ret:~Ctiçáo 
elo ••quando'• já existente em inúmeros 
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outros artigos e a impropriedaGe da 
construção das duas aUneas, Um.i ~ni
ciada por um pronome indefinido e a 
outra. por um verbo indicandl) ação de 
um sujeito distante. 

Em 13 de setembro de 1946 . - Fer
reira de Sousa. 

N.0 485 
Art . 23 - Supr.ma-sc o pa::-ágrafo 

único que é a repetição da let.t·a a), 
acrescentando-se a esta, todnvia, após 
.. aos que excerçam cargcs vi talicios" . 
a expressão do dito parágrafo "C'omo 
tais considerados na Constituição" . 

Passa assim a letra a do ar::. !?3 a 
ter a seguinte redação : 

a> Aos que excerçam cargos vitalí
cios, ct>mo ta~ considerados na Cons
tituição". 

Justificativa 

O parágrafo repete as expressões da 
letra a do art. 23, acrescendo apenas 
as palavras "como tais considerados 
na Constituição". 

Sala. de sessões, 13 de setemtl!"o de 
1946. - Berna.rdes Filho . - .AUino 
Arantes. 

N.0 426 

Ao art. 23, a 
Diga-se: .. verl!ic9.r-se 1m.pontua11-

daõe . . . ••. 

Justificação 

O inciso, embora subordinado ao 
corpo do artigo, será sempre liêo e 
citado independentemente dele, não 
se percebendo, nestas ocasiões, ,.. mo
tivo da. atração do pronome reflexo 
pelo advérbio. Ter-se-á. antes i!. 1m
pressão de um brasileirismo to:çP.do, 
no estilo Mário de Andrade . - Cle
mente M a.rl.att.i . 

N.0 487 

Ao art. 26 
Diga-se: " . . . por um Prefeito 

e por uma Câmara . . . '· . 
Justificação 

Evitar certo preciosismo de Ungua. 
gem, que né.o. assenta com a 0onst1-
tu1çã.o . - Clemente M ariani . 

N. 0 488 

Ao art. 26, ~ 1.0 , onde se lê: "A no-
meação se fará .. . ". leia-se: .. ~.. no-
meação !ar-se-á. ... ,. 

Juatijtcação 

Como "-lO que se refere ao art. 13, o~ 
argumentos não variam. 

Em AM;embléltt , 13 de setembro de 
19.W. - Altamírandv Requião. 

N .0 41!9 

Ao art . 2'6, ~ 1.n 

Recllja-se: 

"A nomeacão do ?refeito dever~ ser 
submetida à· aprovação <io Senado Fe
deral." 

Justificação 

A redação do t exto submet11o á éHs
cussão di verg~ do vetado e não :t tende 
à natureza do regime : Por ela, 'j no
meação do Prefeito é precedida do 
pronunclo.mento do Senado, feito não 
mais no exercício do contrOle sobre o 
Executivo, senão em vírtude de con
sulta ou proposta dês te . Não l::.1 êste 
o intuito do constituinte . O qut se 
determincu foi que ll nome3.çâo feita. 
pelo PresLdente da República deve 
se• apreciada pelo Sena,do. ~t.e se 
pronuncia sõbre um ato do outro 
Poder. 

Em 13 de setembro de 1946. - Fer
re::ira de Souza. 

N . 0 490 

Ao art. 26, ~ 3. 11 

Diga-se: 
.. Os vencimentus dos Jtseml:>arg~

dores de Tribunal de Justiça não po
dem ser tnfertores à maior remune
ração dos magistrado:; de igual cate
goria dos E.:tndos". 

O têxto cont~m lrês oaLn•r.13 cvm 
a rlesir.ência "ão". con.sider9.<ia da.; 
menos ha.nnonloso.s d:~. li~g ua. a 
emenda reduz a du~s que :.e pronun
ciam mais scp~tlldamcut~ . Po:- outrv 
lado não parece bem o ài7.{'r "nite in· 
!eriores". expre~são de elegância du
vidosa . 

Em 13 de setembro de 1!: ts. 
Ferreira de Sou::a. 

N. 0 491 

Ainda ao Art . 2'3, agcra , no ~ 3. o 
onde se lê : .. . . . não inferlores à 
maior remuneração . . . " é impres~in
divel exp_ungtr do têxto aque12 hor· 
renda m.aiorre, que, sendo, evidente
mente. uma cacofonia . não de i ca de 
ser outrf\ evitável colisão de erres, 
conçlenada pelos rri!tls reputndcs mes
tres . <Rui, Carneiro, Figueiredo, J. 
Rib'etro, etc .> . 

Leia-se, portanto: "... não 5nfe
r1ores à ma f;) a.lta remuneraç!io .. . " 
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JustJjictJção 

Ltir~-~e c confronta~se Vitória Ber
~ ~, <Consultor d(! Gramática e Esti
l!stica, pág. 4.8) ; Francisco da Ril· 
~::;ira Bueno, <G,·am.ática Normativa 
ela Língua. flo1'tug1Le~a, pàg. 487 i : 
a!ém dos outros autores, (já dtactos). 

Em Assembléia. 13 de setembro C! e 
: '046. - A.llamlm.ndo Rcqu!ão. 

N. c:. 492 

Ao art. 27 
Redija-se a::s~m: 

"E' vedado à Uni~o. aos Estados. 
nos mun:d?i<:s, ao Distrito Pede~·a \ e 
.:.o5 Territórios cobrar impostos in
térestaduais ou intermunlcipais, bcn1. 
como estabelecer limitações a tráfego 
áe qualquer natureza, ressalvad:l ~ 
collrftnçn de pe-dágio ou de taxas des
tinadas exclusivRmente à indcniz:1c;êo 
d:.:s dcspthas feitas com a cunstruçãa 
e p~ra ccmerva~:ão e melhoramento 
c.ie estradas". 

Ju:;tijicc.çd.o 

• \ redação proposta conceitua os 
impostos interestaduais e intermrJ
nlcipais como instrumentos de limi
tação do .. tráfego". quer dizer, do::
rr.ei:: ~de trrmspo.:-te. c;uando nem sP.-m
~ne existe essa ligação. '.L"ais tribu
t.o.; poderão incidir sObre mercado
das já inccrpo~·adas ou no momen~ 
tu d?. sua incorporação à riqueza d:.t 
e n.tidade tributante. 

Evidentemente, o sentido na nor
ma vetada é mo.is ampl·:., mais nu
clo:-tal, m::ds brasileiro. 

Por ela , quer o legislndor impedir 
dois males: os impostos inter~sta~ 
du~!s ou interrmmic:fl)~is. wb qt.:o.l
quer aspe<:to ou disfàrcc e as restr!~ 
t:ões fiscais ao transoone. A emend:1. 
inver~endo a c:dem da r~óac;ão no 
t~xto, traduz mclllc,r êsse sentido . 

Em 12 de setembro de 19-16. 
Ferreira de Seu.~ a. 

N. o 493 

Redija-se. a~!:im. o art. 28 do Ato 
C.r.s Disposições Constitucion31s Tran
sHóri:J.s: 

,; I:: concedida anistia a todos os clC.a.
dõos c:msidera(L..s msubmissos ou de
sertores até à d:ta do. promulga~ 
ção deste Ato, e ~~m s.sEhn que te~ 
nham sofrido l..HH!as disciplinares, ser
vidores civis, mJlitsre.s, autárquicos ~ 
trabalhadores, éstes em conseQüência 
~\e ~revcs ou dlssidlos do trabn!ho". 

Jw•tiflca.çuo 

Por oca!ião dn defesa feita pela 
Deputado Arruda Câmora, no dispo
sitivo primití v o, que versD va .)ôbr~ 
ciesedort:s e insubrn!ssos. foi t.:!mhém 
por êle lembrado o de::;taqt!e do Depu~ 
tado Silvestre Pericles. que ~b:-u:.gia 
civis, militares e nut.á.rtJUÍCO!;. P cstP-

. . riormente, houv:! destaque justifica
tivo sõbre penas disciplinares np!i<:~
das &. trabelhadot·es. Ora, é iló~ic:; e
anti-jurídico qt~e a clemêncb cios 
Cor.stitulntes de 1946 recaia ~pen:1~ 
sõbrt os trab:lh:ldorcs. olvidanílo cc; 
se!'V!clores público:; e autárquico~ A 
emenda de :fecln~lio tem. pois. c:lbl· 
mente. porque a m:t r.~ria foi dt!ba t:
àa r.o plená:-io, conJUl!t3mente. quan
do o Deput3.do Arrud3 Cámar:.t jus
t!ficou a ct!sposição prlmitiv~ que 
obteve u aprovação dn EgTégl~ As
sembMla. O assunto ficou implícito 
11n referida justificação, que. com n 
presente emenda de redaçüo, deve 
const~r do texto. 

Sgln d3s Sessões, 13 de setembro 
de 1940. - Silveslre Pericles . 

N.0 494 

Art . 28, § 1.0 , diga-se, depois dss 
palavras os Prefeito:; das Capitais: 

"das capitais e os dos munidpics 
onde houver estâncias ... " 

Sala. das Sessões. 13 de Setembro 
d~ 1946. ·- Manoel Duarte. 

N.0 495 

Ao art . 28, § 1.0 : 

Diga-se: " . . . o.s prefeitos cto.s ••es
pectivas capitais ... " - Clemente Mu
,·iani. 

N.0 496 

Ao art. 28, § 2.0 • substitu~m-se as 
expressões "serão nomeados", por es
tas: "poderão sel' nomeados". 

Justificativa 

O projeto inicial prescrevia a no
meação dos prefeitos nos rnunicir,ios 
considerados basts ou portos de in"l
portância mUita:·, como uma ía~ul
dade dos govêrnos dos Estados t 'l.'er~ 
ritórios . Foi mudada a redação U() 

projeto revisto. Ficou como obriga
ção. Não foi êsse o pensamento da. 
Assembléia Constituinte, contra nua 
voto, que foi pel;t sup!'essão do .::iispo
sitivo, em respelto à autonomta dos 
municípios. A nom€sç5.o dos prctei
tos dos municípios. portos ou o:.:t~cs 
mllltares, depende de lei federal JJe
\'·e permanecer como !actilda.de e nun-
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c.a como imposiçá.Q. P :-ocede, as.:;~:n. 
;.. emenda . 

Sala das Sessões, 13 de Sf'tembrc 
àe 1946. - .Antonio Feliciano. 

N.0 497 

A:-t . 29, inciso III : Onde :::e lê: .. e 
à o seu serviço", leia~ se : "e dos seus 
serviços''. Etmapio de Queiro:.:. 

N.0 498 

Ao art. 31. n.0 I : 
Acrescente-se no art . 31. n .0 I, 't;>ós 

" brasileiros'', as seguintes : .. ~inda 
~ue por motivo de lugar de nasci
mento, residência ou domic111o". 

Nem a União nem os Estados ~haja. 
vista o da. Bahia, que aum.enta o lm
pósto de transmissão se o herdeiro 
reside noutro Estado do Brasil> ~.em 
:-espeltado o preceito. como demc!ls
lrel em discurso pub!tcado no Diario 
da Assembléia. A emenda escla!·~ce a 
redação e acaba com os textos sori.st.i
cos - federais, estaduais c munic!
pais - que C0!1tlnu.am a dístint!;.;iT 
entre brasileiros, por mctivo de tugs.r 
de n~scimcnto, residêncta ou doml
cil!o. 

Sala. d~s Ses~õ~s. 13 de Setembro 
de 1946. - Aàroaldv Costa.. 

N .0 499 

Ao art. 31, III, onde se lê: "ter re
lação .. . ", leia-se : " ter com qualquer 
igreja ou cul\:o relações de alianca úU 
ele pendência . . . " · 

Justijtca~ão 

Não sei por que a r·edaçáo deixou 
tal'ltas construções dissonantes no 
texto, qusndo fõra f:idl evitá- :n.s, 
com um ligeiro jôgo de vocábu1..~s, 
cOlllo o que sugere a p~·~sente emenda. 
Explica-se, possivelmente, o iato. õJcla 
escassez de tempo, dentro de cujo ·im
;>ério. foi a obra rea!izada. Seja ~~mo 
.íôr, entretanto, urge evitar-se o t~?.r
rela. Fora, pois, com esta nova ca;:ofo-
~a! -

Em Assembléia, 13 de fietembto de 
194.6. - Altamirando Rcquíão. 

N.0 500 

Art. 31, 1nc1so lll: Onde se lê : ••ter 
relação de aliança ou dependência.··, 
leia-se: "manter aliança ou depen
dência". - Eun.apio de Queiroz. 

N.0 501 

Ao a:-t. 31, V, o: 
Diga-se "para os respectivos fins". 
Não tem sentido a expressão "devi~ 

dos fins". ó Q\le a norma det~!mina. 

~ C!ue a c,.:clusã.o tributária se restrinja 
e.s r~nàas empregadas nos fins dos 
~~U1l:Jlos e dos bens .e se;viÇtos de par
"~Os políticos, insutuiçoes de educa
~~ o e de assistência social. Logo, deve 
0·Zer,.s~ .. respeethros fins". 

E111. 12-9-46. - Ferreira de Souza. 

N.0 502 

E::n€nda ao artigo 31, V, b, do P. 
de c . : 

Sub::titu.a-se a exoressãa :·· '' para os 
dev1dos fins", J)eb.~ ·pals.vras: "e ps.rs 
os ~ tns adeQuados". 

JusttJicação 

d 
A parte final do á!s;>ositlvo repro

uz a expressão invaris.velmente usa
da ;:l~las partes em seus !'equertrnentos 
ou Pelas autortdades administrativas 
~ll SEus ct~sp~chos. e corriqueira, ga.s
i dem~ls, para !igu:--ar numa lei tão 
pn:Por t:.:>t~ comn a Cc!lstit ulção de um 

.-u;, I 

d 
~h!a ctas S~.ssões , 13-9-46. - Amen

o Fontes. 
N.o 503 

A~. art; 31, pará.graío úni;::o. 
DJga-se • · . ou quando a União, em 

relação aos Próp:-tos seniços ... • • 
Justificação 

C 
Co:-ri~!: a colocação das virgul~. -
lement~ A!artar.t. 

N,O 504 

Ao art. · 31, pal'ág:-afv único, do P. 
d~ ,., • ..... . 

Redija-se assim: 
··os serviços públicos c-oncedidos não 

~az.am de 1sençft.o t:ibutárla., salvo 
Quando assim o cllspu.9er o pcde1· 
co:n!letente, ou quanclo a tTnião. de 
re-ferência. aos próprios serviçOS, a 
conce-oa, em lei especial, tendo em 
Il11ra o lnte:êsse comum". 

Justijf cação 

.'\ redação propost~ faz as seguir.tes 
altc:ações: . . 

J\cuscenta o advérblo "ass1m", subs
titui · a. expressão "de rel:ac;ã.o", por 
.. ci~ rcterência", llara <:.vi ta r seja re
Pêticlo o .som "ão', ql!e tanto afeia 
tlo~sa ungua, e antepoe .a interêsse o 
a :-tlgo o. 

S?...ta da.s Sas!ões, 13-9-46. - A man~ 
do F.ontes. 

N.o 505 

.'\o art. '31, parégra.fo ún!co, redija
se : ·· . . . ou Q.uando a União, em rels-
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r,ã.o aos próprios serviços'', po1s a vir
gul:::. aepots de - ou quando - está 
ci ~Sl<lCl.da. 

Sni..R das Sessões, 13-9-46. -Manuel 
D~arte. 

N.0 506 

Alt . 3-t, capitulo. 
Sur>r!m:1m~se por desnecessárias as 

tJ3.lavras "dv domínio". -Costa. Neto . 
N.0 507 

Ao nrt . 34, !I. 
Diga.-se: 
"A porção de t~rras devolutas 1n

dispensá\•él. ... ". O resto como ~á.. 
A elipse de "que for' ' torna. a frase 

me.is agradável e mais elegante, sem 
o menor prejuízo para o seu sentido. 

Em 12-9-46. - Ferreira de Souza. 

A!'t. 35 . 
Si.lb5titutiva. 

N.0 508 

•·Incluem-se entl·e os bens do Esta
do o.: lagos e rios em terrenns do seu 
ci orninio e os que têm nascen!:e e foz 
no ter:·itó!·io estadual'' . - Costa Neto. 

N.0 509 
l1.o ~: rt. :7. 
Diga-se : "0 Poder Legislativo é 

exercido pelo Congressc NacionCLl for
mado :ou composto) pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal". 

A !_orma escolhida : uque se compõe". 
é, evidentemente, dura . E a ptoposta 
e·.-ita o e~colho do "que". 

Em 12-9~4ô. - Ferreira de Souza. , 
N.0 510 

Reciijn.-se assim o parágm!o único 
do art. 38 : 

" São Cl)nctições de elegibilidade, par:• 
o Co!lgre.sso Nacional, ser bms.ileiro 
no1 termos do art. 129, incisos I e II 
estar no exe1·cicio dos direitos polítl~ 
CCS, e : 

! - para a CAmara dos Deputados 
ser maior de vinte e um anos; ' 

II - · para o Senado Federal, ser 
maior de trinta e cinco anos". 

Justificação 

A tripartição do parâgra.fo 1.o do 
:l.rt. la oferece o vicio de nparentar qu<.> 
Cl\!n:lra e Senado não se encontram 
m • :::.rnbito do Congresso Nacional. 

A emenda proposta, pondo em eVi
dência o Congr~sso Nacional, a.iusta
se à realidade, pois divide o parágrafo 
em dois incisos, apenas, ref~do-se 
um à Câ.m~,ra e outro ao Senaao. A!ém 
do mnts. n simples rcrerêncin ao artigo 

129 não dá ao dlspo.5itivo do texto n 
!õrça que merece, pois, em verdade, o 
qut: se quer dizer é que apenas os bra
sileiros referidos nos seus incl.sos :I e 
n são elegíveis, o que deve ser acen
tu~do com mais precisão . 

Sala das Sessões, em 13-9-46. - Bri
gid.o Ti1!0CO. 

N.0 511 

No art. 39, parágrafo único. diga-se: 
" . . . ou por iniciativa do têrço de uma 
d~s Câmaras". Não há necessidade 
daquele um, que a feiA a !ras~. 

Sal:l das Sessões, em 13-9-46. -
Manoel Duarte. 

N.0 512 

Redija-se do seguinte modo o ar
tigo 40: 

" A cada uma das Câmaras ccmpete 
dispôr, em regimento interno, sõbre 
sua organização, policia, criação e pro
vimento de cargos". 

Ju.s~ijicaçõo 

Para evitar n redundância. de eua e 
Pró;;ria, ambos possessi~os. é indis
Pensável a elimi11açáo de um dêles. 
No caso. ellminou~se o adjetivo própria. 

Encontra-se ninda. no texto o empré
go da conjw1ção e, três vezes éonse
cutivas. A emenda desf:l.Z a repet!ção. 

Em 13 de Setembro de 19-!6. - Eri
gido TirLoco. 

N.0 513 

Art . 45. - Redija-se assim: 
São vedados o estêrno de verbas, a 

concessão de créditos ilimitados e ~ 
abertura, sem auto!.·izaçúo leglslD.tiv~t. 
de crédito especial ou supleme::ntar. 

Sala das Sessões, em 13-9-46. -
Barbosa Lima Sobrinho. 

N.0 514 
Redija-se: 
.. Art . 45 - Desde a exped1ção ai) 

diploma até à. inauguração da. legi.;b
tura. seguinte, os membros do Con
gresso Nncional não poderão ser prê
sos, salvo em flagrante de crime ina
!iançá.•,rel, nem processados criminal
ru.ente, sem préVia licença de sua Câ
mara" . 

A prisão em flagrante de crime 1na
·rinnçâ.vel independe de licença da Câ
mara. o que a autoridade não pode é 
processar, criminalmente, o represen
tante, mas à. prisão. em flagrante, de 
crime ino.fiançável. está êle sujeito. 
como qualquer cidadão. Para ser pro
cessado. e, poiS. mantido em prisão. é 
que precisa licença da. Câmara. 

Sa.la. das Sessões, em 13-9-46. -
Manoel . Duarte. 
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N." 515 

Ao art. 4G, d1~;:a-sC': - . .. ser incor-
po:-ados nas fôr~:as armadas .: . . 

Já foram c:<pos t=1s as r:1 :t.ocs desta. 
preferência ve1·nácu!a. 

. Sala <las Sessões, em 13-9-46. -
Manuel Duarte . 

N.0 516 

Ao art. 47, ~ 1.0
, corrija-se: 

" . .. em duas l):J.rtcs: un'ln, fixa, qu~ 
se pagará. no decurso do ?.no, c outra, 
variável, corre~;ponde!'lte ao compare
cimento. 

.Nesta fraGc, F.ubentende-s(', por elip
se, o sr:ntido exato d:t expressão. De 
jeito que seria c:~r.a ?. oração cxplic~:;;c: 
uma é fixa . . . c a outra. é vru·i!í.v,..L 
Ocultos os têrmcs. !mpõc-~c virgular 
cada palavra, -- uma, !h:a; e a outra, 
variá•;cl, como se propõe . 

Sala das Sessõ~s. 13-9-46. ·- Mn.nod 
Duarte. 

N .0 517 

Ao art. 47, ~ 1.0
• 

D!ga.-se: 

"O subsidio será dividido em duas 
p.grtes: uma fi>:a pa&{l.vel no :i~urso 
do anc ,e outra variável, corres,on
dente ao ~ompareclmento. 

Não há. razão estilística para o 
"C1C-!! !e paga:·á.". Os mestres do id,o
ma cvihm o mais possível o emprego 
ào rc!ativu "que" . 

E:n 12 de seten1bro de 1946. -- Fer
reira d.;; Souza. · 

Ao nrt. 48 . 
Redija-se: 

N.0 5!8 

A "Os Dcputad~s e Se!'ladcres não 
pode:~o· · . - Paulo Sara~atc. 

N.0 519 

Ao art. 48, n.0 I, alinea a. 
Redija-~e: 
.. celebrar com as pessons jurídicas 

de direito público, inclusive entidades 
au~uicas, e com as socieds.des de 
economia. mist.'\, contr~tos que se não 
enquadrem dentro d!ls''· condições nor
mais da respectiva espécie". 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 
1946. - Crcpory Franco. 

N.0 520 

Ao artigo 48, I a e à. 
Redija-se assim! 
ar celebrnr contrato com pessoa. ju~ 

rídiea. de Direito Público, lnclush·e 
entidade autárquica, :JU com socieda
de de economia ntista, salvo quando 
se tratar de cor.trato, de norir .. .'\S 

un!fcrmes, '!Ue alcance indistintamen
te a todos. 

b' aceH.ar nem exercer comissões 
ou emprego remunerado de pessoa 
juríàica de dir<:ito púi...lico, inclusive 
entidade autár(lulca, de so<:i~dade de 
economia mjsta ou de r.mprêsa con
ce~s!~"l.ár!a de serviços públicos" . 

Justificação 

CO:!ll esta redação p:·etendo evitsr 
que se classifiquem as sociedades de 
economia mista como pessoas juridi
c~s de direito oúblico, e bem assi:n 
p:·ocuro definb· ·mais precis~.meu~e ?. 
intenção cio l€gisl?..dor quanto aos 
con~ratos, que ah::ançam a todos da 
comun!ds.de nacion:a!, dt> maneira uni
forme, não rep:csentando nenhum 
!s.vor espedal aú deputado ou sena
dor be11ef!cl.ar-se ée seus têrmos. 

S . S., em 13 óc sete-mbro de 1946. 
- .r1mando Fontes . 

N.0 521 

Rectija-se, assim, a alínea a, inciso 
n, do artigo 48: 

"Ser p!·opriel.á rio ou c!irc tcr de em~ 
prêsa que goze de !avo!' decorrente de 
contrato com ~ssoa jurídica de di
r~ito púbUco. n em cxe::-r.er nela !un
ção remunerada" . 

Ju.stzjic~çã0 

A falta de precisão nA. primeira h ! 
pót<:sc !igl.lrsda ns. alinec. a, do inci~ 
so Ir, do artigo 48, faz c'!'êr que .to 
d-eputad<l ou senador é vedado exer-

. cer ciualqm:r função remunerada, 
quando a intenção fel proibir, ape
nas. em emprêss. sujeita à. conciição 
que especi!ica. l!: ' indiS:iJC:-lsáveJ, pois, 
p:-ecisu. 

Além cto mais, ·.(ir.r proprictá.rto orL 
· diretor é maior in!raçã ... que exercer 

J1mçfio remunerada, pelo que deve 
2:1teceder. esta. 

Em 13 ·de setembro à e 1946. - Bri
g!do Tinoco. 

N .0 522 

-~O a1·t. 48, § 1.0 : 

Onde se diz .. a que pertencer". di
ga-se "a que pertença". - Paulo Sa
rasate. 
: N.0 523 
i 
· Emenda. ao art. 45, §§ 1.0 e 2.0 : 

Suprima-se o § 2.•. dando a. seguin
te reclaç'lo ao § 1.0 : 

"Nesse caso a autoridade processan
te remeterá os autos, dentro de 48 
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hn:·a ~. h. Câmara respectiva, para que 
U!~olvn·, sempre por maioria absoluta 
de ~eUtS membros, sôbre a prtsã.o, e 
antorize, ou não, a formação da cul-
1 ... ,.. .• , ,.,.. . 

Justificação 

Nilo há necessidade de se formar um 
pn l\grafo só para. dizer que a del1-
bf.ração da Càmart!t deve ser tomada 
IJ(lr maioria absoluta de seus mem
oru.s . Além disso, nã.o me parece de 
oca técnica chamar-se de "Cê.mara 
~nteressada" a . Casa do Parlamento 
ehams da a decidir sôbre a. prisão e 
urocesso de qualquer de seus elemen
tos. 

Sal:\ el as Ses~ões, em 13 de setem
bro de 1946. - Amando Fonte8 . 

N .0 524 

Ao ~ rt . 58, ~ t .o: 
I ncluu-se a preposição em entre a 

! orm<ll Yerb2l ' 'importam" e o subs
tantivo "pe:da " . 

Justificação 

A mesma já invocada em noosa 
rmenda no ar:: .. 17 do P. de C. 

Sala das Sessões, · em 13 de setem
bro de 1!146. - A 1nando Fontes. 

!'J,O 525 

R<:dija -~e um r.o\o u tigo com a se
~uin te reaação: 
P~roerá o me·ndato o Deputado ou 

Sena dor: 
a> que infringir o disposto uo ar

t: ~.;o ~nterior; 

b • que faltar às sessões pot' mais 
ú ~e h; meses consecuGivos; 

C' , ~u.1o procedbnento seja reputado, 
pt::lo voto de dois têrços dos seus 
rr.rmbros. incompatível com o decoro 
(! :l Càma ra a que pertencer . . * 1.0 A p-erda do mandato, nos ca.
~·os das letras b e c. ~erá. declarada 
~11? l~ Câltla.ra a C!Ue pertencer o acl1sa
dl), mediante provocaçA..o de qualquer 
fios seus membros, ou representação 
ciocum~ntada de partido pol!Uoo ou do 
P rocurador Geral da · Repúbllea.". 

Em 13 de setembro de 1946. 
Justificação 

A Importância do assunto previsto 
:1os ~~ 1.0 e 2.0

, do art . 48 extge 
~ ratamento '!nl artigo especial. Por 
outro lado, a. forma proposta resol
.. e ~\ lmperfe1~ão téerucs. dos reler.i
rlo," parágrafos. sobutudo na parte 
t m que regulam matéria não con:;
f 1\nte tio texto do artigo, 1uando essa 
i> regra muito segura no particUlar 

da redação das leis. - Ferreira de 
Souza. . 

N." 52G 

:No ~ 1.0 , do art. 48, grave-se esta 
rtdação: ~ 1.0 A infração do dispos
to neste artigo, ou a. falta, sem li
cença., às sessões, ... 

E ' de inegável mau gõsto, e n~o 
a.bonadn pelos mestres da língua, a 
desnecessidade das palavras - "as
sim como". - Os melhores exempla
res vernácul<>s diriam: - Assim a in
!raçã..o do di!:posto neste artigo, como 
a, !alta, sem licença . .. 

Saln das Sessões, 13 de ·setembro 
de 1946. - Manoel Duarte. 

N.0 527 
Ao art. 48, § 2.o: 
Onde se diz "com o decoro da Câ

mara a que pertencer'', dlga-se "com 
o decoro parlamentar". - Paulo Sa
rasate.. 

N.0 528 
Ao art. ·18, § 7.0 : 

Redija-se assim: 
··Perderá, igualmente, o mandato o 

Deoutado ou Senador cujo Prvcedj
m-ento seja reputado, pelo voto di!' 
dois tercos dcs membros da Câmara 
a. que pertencer, incomp~tivel com o 
decoro desta, . 

Justificação 

Parece-nos mais elegante, mais cor
reta a !orma. por nós proposta . 

Sals. das Sessões, em 13 de setem
bro de 1946. - Amando Fontes . 

N.0 529 

Ao § 2.0 do art. 4.8, dê-se esta r e
dação : 

l 2.0
• Perderá. igualmente. o man

dato. ' J deput!ldo ou senador, cujo 
J}roceciimento sej!l reputado incompa
tível com o decOro da Câmara. a. que 
pertencer. medlanlie o voto de dois 
têrcos de seus membros. E' .1usta. n 
co:1 veniência da mod1ticacão proposta : 
só depols de se falar em Câmara, a 
qu.e pertencer. é Que se sabe de que 
"membros" se trata.. Exige-o a. regen
cia. e a p-róprls. clareza do dispositivo. 

Sala das Sessões. 13 de setembro de 
1946. - Manuel Duarte. 

N.0 530 

Ao art . 49. diga-se. depois de carâ
t~r transitório: "ou participar. no es
t rans;eiro, ... , 

Não há razão para se manter. ali. a 
locuQã.o - oe1n como. 

Sala das Sessões. 13 de setembro de 
1~46. - Manuel Duarte. 
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N.0 ~31 

No art. 50. redija-se assim : 
"Enquanto dur:1r o mandato. o !un~ 

cionârio público. o empregado de en~ 
t~dade autá.rqt:ica ou o mil!tar. ficará 
n!astncio das funções do seu cargo ou 
pOsto conta!1do-se-lhe tempo de ser~ 
viço àpcn!is para promocão por anti
gUidade. aposentadoria, reserva . ou 
reforma" . 

Jttstiticct i-:.·a 

Se :1 Co;.1stltuicão, em seu art. 48, 
n .0 I. letra õ proibe ~o ci.aputado ou 
s~nador a acêitação vu e:,ercíclo de 
cmprêgo remunerado em entidade au
tárQuica. evident-emente dev!, consi
derar os titulares de ta!s funç~s afas
~ados, s?.m prejuízo da contagem de 
tempo. durante c exercício do man
dato. 

Sala das Sc.;sõ~s . 13 de setembro de 
1946. - Antônio Fcliciano. 

N.0 532 

Ao art . 10: 

Redija-se assim a primeira P3.rte da 
dis posicã o: 

"Enquanto durar D mandato. o depu
tado ou senador. :funcionário público 
ou militu". e o mais. como está. 

Justificação 

Acho indb pensâvel a alusão à pes
soa que exerça o mandato. isto é, 
deput:1do ou senador. para QUe seja 
guardada conformiàade com outros 
dispositivos do Capítulo. Em boa téc
nics legblatLva. a repetição. às vezt;s. 
é necessária . 

Sala das Sessões. em 13 de setembro 
de 1946. - Amando Fontes. 

N,0 533 

Redija-se assim o 
Art. 51, Considera-se em licenca o 

Deputado ou Senador Que !ôr inves~ 
tido na fu:1cão de Min!stro de Estado. 
Prefeito do Distrite Pederal. Interven
tor Federal ou Secretário de Estado. 

Sala de.s Sessões. 13 de setembro de 
1946. - Ju.randi.r Pires. 

N.0 534 

Ao art. 51. depois de - ou secretá
rio de Estado. intercale-se vírgula: 

•• . . . ou secretário de Esta.do, não 
perde o mande. to". 

Por ltnlnl, ao art . 52, depois dn. oa
UVl'a - antecedente _. virgule-se ê~te 
.vocábulo, visto Que o arU~to trata Q.e 
do~s casos d.istll1tos: 

" A::t. 52. No cns.::> do nrtl~o ante
c eden te. ~ no de licença .. . ·· 
S~h dss Sess5e:;. 13 de setembro de 

l946. - Manuel Duarte. 

N .0 535 

Ao art. 52: 

Ao envcz d·e: se o permitir o Re{li
m:mto Interno. diga-se: conforme es
tabelecer o Regimento Interno. 

Justificação 

A fórmula proposta na emenda re
produz precisamente o Qtle foi votado 
pelo Plt>r.irlo . E não se diga. QUe o 
sentido é o mesmo. Em face da ex
press5o: se o permit.ir o Regtmento 
Int erno a providência de ser convo
ca:!o o suplente de Dcput3do ou de 
Senador torna-se facultativa. Ao 
p3.s~o Que di~endo-se conforme esta
belecer o Regimento Intcruo. tal como 
foi votado. n ccmvocação do suplente. 
no caso de licença. será Cl~ida a fi
~urnl' obrigatoriamente no Regimento 
Int~rno, muito embora possa estabe
l~ccr ês te as condções e restrições Que 
fon~m jul~adas ~·~ eces::árla.s . 

Sah das SeE~ões . 13 de setembro de 
1946. - Leéo Sam;>cio. 

N.'~ 536 

No p:1râgra fo ú::ico co artigo 5:! : 
Suprima-se o a~1jet im a, ~n:tcs f.J 

st!bstan t!vo e-lclção. 

Jz:.sti/ !ca<;ào 

O e>:agero r.3. nplicaçüo do a:- t it.N 
comtitui g!lliclsmo, que dc\'e s2-r evi
tado. O Sl!bstnntivo. no caso, ndo exi- · 
ge a determinação que se lhe quis dar . 

Sala d:~.s Ses~õe!; . 13 c!c se-tembro úe 
1946. - BrlgidD Tinoco. 

N.0 537 

(Ao Puá.~raro único do art. 52) : 
Redija-se assim u parte nnal : 
- •· O deputado ou senador eleito ?J.

ra a \'aga exercerá o mandato pelo 
tempo restant~" . - Paulo Sarasate . 

N.0 538 

Ao art. 53, dlm1ne-se o desnecessi
rio e prosáico tmle!inido Um. De fei

. ção que fique : - .. . . . semp:-e que o 
requerer .: o tê r co dos seus membros' ' . 

Sala d'as Sessões, 13-9-1~&. - Ma
nuel Duarte. 

N.0 5S9 
No parágrafo único do !\rtlgo 53: 
Substitua-se se observará por obs~r

var-se-á. 
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J ti.3tlficação 

Não sendo obrlgatór: a apródlse. co
mo no c!u;o presente. pois 11ão há n t;·a
<Ção da partíe:ula, impõe-se u rn~ócli
se. Tratn-:;;c de futuro do inálcntivo . 

Saln das S~ssÕefi, 13 c!~ sctemlH·o 
de 1946. -- Erigido Tinoco . 

N.0 510 

Ao Art. 53, Prnágrafo úuico. on 1~ 
~e lê: "Na organização dessas comi::~ 
·~óes se observará ... ", lclu~se: "Na vr
gatuznção dessas comissõ~s. será oo
·servado o cr!té~· !o . . ... 

I 

J~tstiJicaçilo 

Com a construção ligeir~.me;1te m odi
ficada, e proposta por m !m, parece-me 
que o co!Jjttnto orncio!tal melhora de 
lanço, evitando-se, a!nua. uma prócli
se enfraqucce-do"·a d~ sinta.:«', sem !.>s.
soe. r~em na tPoria gramatl<;al, nem ~!
.quer na lei da eufonia. Aiió.s . no pr:-1-
jeto revisto. escrevera-su: "Obsena.r
se-á . .. ", o que est~va , tambt.'m, c?.r
to. 

Em Assemblél.a, 13 de set~ml.lro de 
1946. -- r'l.ltc.miran:-lo Requ ião. 

N.0 5~1 

P...incla ~o me.!:mo art. 54, m::ts já 
agora. no s:;11 parágrafo úr~lco. onde 
se lê: •· A !rd~'\ do corn\)ar<':ctm~nto 
ào Ministro sem justiflcaç!io i:npcr
t.a .. . ··, leia-.::;e : ·•A falt.A, sem justi
ficnção. d<> crJmpareclmcnto do Ml~ 
niStro import:~.râ.". 

Justificaçá!J 

Seri1 nccc:ss:hio, acaEo, justl!ic~r a 
~onstn:ção p l'ep·)sic!onal com ') ar
text()? 

Em pri:nelro lugar. permitir-se a 
construção preposic1onai com o 11!• 
tigo o. o.!1~{:s do vocá.bulo compare
cimcmto, é prcdetermtn<'l.r-sc um com
parec!men~v. previsto mns !rancn.men
t~ indeterminado, porque do dominio, 
ainda, do. hipótese. Depois, franca
mente, r .. qucle Ministro sem justiji
cat;ão~ assim prejulgado pela inadver
têncin de um texto, e nntes mesmo 
de comEter quulqucr jalt.a de compa
recimento. não seria abonador dos 
foros lltel·nt·ios dos Srs. Constituin
tes. Finalmente, o emprêga do pre
sente do verbo importar, pat'll corres
ponder 3 um ~to climin<l$0, cuja ccm
:mmação éo 1.maglnada. para o ft;turo, 
não me Pllrece que seja ctlsno de nprê
çe, por ~r te de quem :-;a tba. escrever 
com algum acêt·to. 

Em Assembléia, 13 de seteinb:·o de 
1946. - .41lamir~mdo J~equüio . 

N.0 542 

Ao :art . 6ô, Il, onde Zf! lê; 11 
••• de

darar guerra. e fazer a paz"
1 

leia
se: ·'. . . declarar guerra c fazer 
paz". 

Justificação 

Idêntica à ji feita. ele rc!erêncta 
ao art. 3.0

, II . 
Em Assembléia. 13 .1c serf~&nb:-o de 

ll)46. - A2tam!rando Requião. 

N.0 543 

Ao ~rt. 54. 
Hedija-se assim: 
"Os Ministro::; de Estado são obri

gados· a. comparecer perante a Cã.ma
~ das Deputados, a Senado Federal 
ou qu!\lqucr das suas comissões. qutt.n
do uma ou outra Câmara os convo
car l.Jnra., pcsso~lmcnte. prestarem in
formações acêr.ca de assunto, previa
mente cletenninado. concernente ao 
Ministério que dlrljatn". 

J !tStijicac;iio 

O artigo começa referindo-se aos 
Ministros de Estado. Assim. o prono
me o, a Hcs se rellOrtando, deve ser 
levDdo ao piural. o mesmo aconte
c~ndv ele relação ao verbo prestar. 

Procurei oar, outrossim, forma no 
meu entender mais apropriada ao 
final do d:spo:-ítivo. 

Sala elas S.:ssões, ':'tn 13 u(; setew
l.lro ue 1946. - Amando Fontes. 

N .0 544 

Ao art. 54. onde se lê como estã 
escrito, leia-se : "Os Ministros de Es
tado são obrigados n comparecer pe
ro.nte qualquc1· casa ào Oont;l esse ou 
qualquer de sus.s Comissõ!':s. (.(Uando 
convocados por uma. das me.:>tlla::i, pa
ra. pessoalmente, cla.r !nforn.!l.ções. 
ncêrca de assunto t·el!:.cion'lco com 
sun.s t·espect.lvas pastas, t; previamen
te estabelecidos pelos convocadores ... 

Justificação 

A maneira peln qual !ol redigido o 
artigo em lide enseja fnlta de con
cordànci!!.. como no C!.l.SO d(:.quele pro
nome oblfquo a. que esté servindo de 
complem(:nto direto do n:rbo .:onvo
car e referindo-se a um sujeito com
plexo. no plural. da ora(jâo princlpnl 
do período. !$tO, entretanto, seria. 
fàcilmcnl.t! corrfgível. desde que plu
raliz!issemos. tnmbém, o pronome. 
Ficarla. porém, o "P:lrn pessoalmen
te p1·estar". o que é cacoton1a rlcU
cuu. do ~éncro. ainda, do.s colisões 
intoleráveis, como ."o ra~o roeu a 
roupa··. o "qunrent:J. e quatro contos 
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ct:~tou a cas~ qu<: ca itl", c cüi~ns 
parecidns.. . I·'km·i~1 . igualmente. o 
.. ?.S::;unto • cia s ua pasta prê·..-i~:mtn t~ 
det0rtninado". em que s~ não sabe 
onde ma.is se evidencia o mau gó.c~to, 
:::e na pospocição !' bu:;i v o. do .. r~rl· via
mente determinado··. SI~ ,·:m .. o t-.s 
o!\unto de suo. pasta", de r r:fercncia a 
miui.:;tro:;, no plnrni, ctunndo cleYêr:'l. 
diZC'r-se a.:.:!.·unto de SW.LS }iastas . 

Por tudo b;to é que proponho a rc
tnodel~ção elo nrtigü, c!:-t im·ma. am·e
Sf)ntadn. sc~·n ::tltcrar a ::mbnt.i.nci ~ do 
dispositivo, ante~~ escl:n~:cendo a tn
tc.:nção do lcgisJacior, e \i rccurnndo 
C;'.'ilar futura~ i~t c:;rpn<a•;iics tenc!en
ciosns . 

Em A~~embléia, 13 d(' sett::mbro ~ 
1946. - A.Ztamil'ando Rtc!Uião. 

N.0 545 

Redija-se assim o parágrzfo ún!co 
do artigo 54: 

"A !alta de comi)arec:mento dú Mi
nist:o, sem just!fic<tção 1m;x>rta cr!
r.le d~ respons&.bilidad!'" . 

E' exagerada a apl!caç2() do artigo 
antes <lo substantivo r.ompa.ree.mento, 
que ná.Q necessita de 1e~.ê!'lT·illu~áo, 
nois oue se faz referência a êste com
parec'imento no artigo 54, a que es:â 
subordinado o parágrafo . 

Após o substantivo Ministro deve ser 
coJpcada uma vJrgula, para interca
lar o adjunto adnrb1al sem justi
jica.';ão. 

Sala das Séssões, em. 13 de setembro 
de 1946. - Brígida Tinoco. 

N.0 545 

Ao artigo 54: 
Su:>rima-se: " c!a s:t:::t p3sta ". 

· Costa Neto. 

N.0 54'; 

Ao artigo 54, . § únic.::> . 
Suprima-se: "do Min!s t.:o·•. -- Cos

ta Neto. 
N.0 548 

Ao artigo 54, ~ único. 
Inclua-se, entre as palavras ''ir.l

porta." e "crime", a preposição "e-m". 

Justificação 

A mesma feita em rels.~é.o à emenda 
sugerida. ao artigo 17. 

Sala das sessôes. em 13 de setP.mbro 
d~ 1946. - Amando Fon.tcs. 

N.0 549 
Ao artigo 55, depo!s de - o Senado 

Federal - ctiga-se: ou as suas co
missões. 

A boa escrita. deve evita:- assim 
como, sem cabida, all, e a cujas razões 

ei1mlnatórias já st: s:!tisdeu expllcati
\ ' a convincente . 

S:tla das 54:>~sões. em 13 de setembro 
de: 1946. - Ma.ntJel Dua1·te. 

N_O 550 

Ao artigo 55. 

Diga -s-e: 

·· A Câmara dos Deputados e o Se
nado Federal ou as sua.c; comissões, 
quando provocados por solicitação de 
qualquer Mini.:1:ro de E.c;tado desi
gnarão dia e hora. para ouvir escla~ 
;·ecimcntos ou pedidos de provlâên
clas sóbre assuntos da sua past&" . 

S!'lls. das Sessões. em 13 de setembro 
ele 1946. - Fereira de Souza. 

N.0 551 

Ao artigo 5~. ~ II. 
Ac:::escenta-se. entre os actverbio:; 

quando e não, as pala.v:as "tais con
t:J.s". 

Ju.stiflcac:áo 

Par~e-me necessário o acréscimo. 
par a maior clareza do texto. 

SaJa das Sessões. em 13 de sete:n
bro de 1946. Ama1tdo Fontes. 

N .0 552 

AO artigc 60, ~ 4.0 ,; 

Suprima-se: ·•sem". - Costa Nr..to. 
Artigo 60, § ~.0 : 

Substitua-se desta. forma: "Subs
tituirá. o senador e suceder-lhe-á o 
seu suplente, eleito com ê!e, e obser
vando o dis-posto no artigo 52. 

A emenda evita a aliteração "com 
ele eleito'' e faz a remissão exats, que 
t: a o artigo 52 e nõ.o ao artle;o 53 . 

Sah das Sessões, em 13 de setembro 
àe 194.6. - Peclro Vergara. 

N.0 554 

Artigo 60. 

Redija-se assim: "0 senado Fede!'al 
compõe-se de representantes dos Es
tados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o principio majoritário, em 
número de três por Estado e três pelo 
Distrito Feder.a 1. 

Suprima-se o ~ 1. 
Não considero errn.da a concordê.n

cia. do parágrafo, mas prefiro a reda
çõ..o adutada em 1&91. 

Artigo '70, § 1 - .liga-se: "importa 
l'm sanção. 

No sentido de "causar", -o verbo im
portc,r é transitivo, ou pel-.') menos como 
tal tem abonação mais numerosa. 
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Sala da c; S('ssões. em 13 de setemb: o 
de 19<46. ·-- 8(;.rbosa Lh:uz. 

N.0 555 

Ao art. üO se fundam os três pri
meiros pa.rág-ra.fos nesta red.açé.o e~~
plf<:ita: 

~ 1.° C:u!a. Estado e o Distrito Fe
deral elegerão três Senadol'es, cujo 
Il"..a.ndato sert't. de oito 3nos e se reno
vará de quatro em quflt:o anos. alter
nadamente, ~Jor un.1 e por dois ter
ços. 

tO ~ 4.0 passará a ser ~ 2.0 .) 

A fusão dos trcs pa.!'á.gmfos num só 
?~braltge ·o conteúc\o déles e lhes apro
veita as próprias pal:l.vras. A elimina
ção é, apeaas, dos vocábulos - bem 
assim - que são de6necessários. 

Sala das Sc~sões. 13 de setembro de 
1946. - Ai anoel Duarte. 

N .0 5SS 

R..::dija-se assim o ~ 4.0 do art. 60: 
·•o Sel1ador será substituid0 ou su

cedido por sen s11plen te. eleito corn êle, 
nos têrmos do artigo 52." 

Jus ti! ícação 

A rer.erênda ao artig-o 53 deve ter 
sido lapso, po!s trata de m.'ltéria dl
Yersa. O artigo em questão é o 52. 

A exp:essão eleito com êle é de me
lhor rcda.;ão qHf' co,n êle eleitCI, viela
da. com ~ á lssonância. 

Em ra2.5o da uni!orm!dacle, :elativc
r.l~nte aos outros parágrafos do mes
mo artigo, o sujeito vai coloeado antes 
do ve:-bo - ordem natural qut- não 
dt:ve ser Queb=ada. 

N.0 557 

Dê-se estn :-cdn.ção ao art. 62: 
~rt. 62. Compete privative.mentc ao 

Senado Ptd!!ra.l julgar o Prt-sidente da 
Re!)ública. nos crimes de responsab1-
:1dade, e os Ministros àe Estado, nos 
crimes da mesma natureza, conexos 
com os do Presidente da Repúbllca, e, 
ninda.. proc-essar e Julgar os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e o Pro
curador Ger:ll ds. República, nos cri .. 
mes de res!)Onss.biHdade. 

Bem. como ó expressão inútil e ine~ 
gà.velm~nte de b:li.x'o estilo. Impõe-se 
a vil:sUla entre natureza e cone:tos: 
são preceitos triviais, pois que são 
têrmos ele regtnc1~ diferente. Con ~ 
vêm a. exp:-essão - e, aind4. - para 
oem as8im n~o significa a mesmz:. 
disposição, nem o me.:mo sentido. O 
polliuento ' 'emtculo melhor se sa
tisfará. na. !orma. pro;o.;ta. 

Sala das Scssõe:~. !3 de setembro de 
IS46. - MaTLoel Duarte. 

N .0 558 

Afl art. 62: 

Su-bstitua-se po:- êste: 

"Compete prlvaUvamente ao Senado 
Federal, nos crimes de reliponsabili
dade: 

I - julgc.r o Presidente da Repú
blica e o Ministro do Estado. se bá co
nexão; 

li - processar e Julgar os Minis
tms do Suoremo Tribunal Federal e o 
Procurador Ge!'a.l da Re:públlca.. 

Sala dn s Sessões, 13 de ~etembro de 
1945. - Pedro Vergara. 

N.0 5-59 

l1o art. 62: 
Onde se diz "conexos com os do Pre;_ 

sidente da República.", diga~se '1COne
:ros com os daquele''. - Pattlo Sara
sate. 

N.0 560 

Art. 62, § 1.0 : 

Substitua-se: 
··Nos casos cêste artigo, !unc!onará. 

como President~ do Senado o do Su
~:e:no Tribunal Federal." 
Sal~ d3s Sessões . - Costa Netto. 

N.0 561 

Ao art. 62, ~ 1.0 : 

Substitutt-se : 
.. A prestdéncis. de Senado Federal. 

quan:Io êste funcionar éomo Tribunal 
de Justiça, caberá so Presidente do 
Sl.lprc.mo Tribunal Federal." 

S:lla das Sessões, 13 de setembro ele 
1546. - Pedro Vergara. 

N,O 562 

Ao a-rtigo 62, H 1.0 . e 2.0 : 

Suprimn. .. se o § 2.0 , dando a seguin~ 
te redação .ao § 1.0 : 

.. Quando fu.."lcionar como Tribunal 
de Justiç~. o Senado Federal s.e .. á. di
rigido pelo Presidente tio Supremo 
Trlounal Federal, e só proferirá sen
tença. pelo ·voto de dols terços dos 
seus membros." 

JUAt1fica.çáo 

Pnrece-me que a torma proposta 
s!mplirica e torna. mais claro o texto. 

S~la. das Sessões, em 13 de setembro 
de 19~6. - li. mando Fontes. . · 



- · 456-

563 

No art. 62 § 3.0
, corrija-se: 

§ 3.0 . . . imp~r outra pena senão a 
perda do cargo ... 

Justüica-se per si: - completo Hcn 
o sentido, sem a complicaçõ.o da !ra::>e 
Cl)mplementar. cujo sentido seria: - ·· 
"outra pena. que (a qual pena) não 
seja a pena da pêrda do cargo. 

Com a redação alvitrada se aclara 
a intenção do legislador. com pou
pança. de palavras supérfluas. 

Em 13-9-946. - Manuel Duarte. 

N.0 564 

Dê-se a seguinte reda~ão ao inci.::;o 
1 do ~rt. 63: 

1 - aprovs.r, nos casos estabeleci
dos pela Constituição, e mediante vo
to secreto. a nomeação de magistra
dos, do Pl·ccurador Geral da Repú
blica, dos Mlni!strcs do Tribunal de 
Contas. do Prefeito do Distrito .~\!
deral e dos chefes de missão diplo
mática ae caráter permanente. 

O simples confronto dat duas r?.
d2.ções evidencia a conveniência l'Hl. 
adoção proposta: e~ige melhor ela.-

. re7.a e ordem a sequência dos mem
bros - nos casos estabelecidos pela 
Constituição - imediato~ ao \'ert.o 
- aprovar. - D~ bom aviso tam
bém, , a elirnlnação de. ben;. as,;im, 
cuja. permanência nada justifica. 

Em 13-9-46. - Manuel Duarte. 

N.0 565 

A c. art. 65, c a pu.t: 

Suprillla-se o advé.t-l.Jfu "privativa
mente". - CosLa Neto. 

N.0 566 

Ao art. 6j, II. 

Substitua-se a palavra "própl'ios 
pela exp.ressã.o ··da competência'' . 

JustificaçtJ.o 

Não há titulas próprios da União. 
S'ã.o da competênda tributária desta, 
ou dos Estados, e Municipios. Dai, o 
sugerirmos a moditkação. 

S. S. em 13-9-46. - Amando Fun.;. 
~es. 

N.0 567 

Ao inciso IV do art. 65 dê-se esta 
redação: 

IV - crlar, por lei especial, cargos 
públicos, ou extingui-los, e !ix::lr os 
-respectivos venc1tnen tos. 

A reda~·üo atual geru dúvida e en~ 
s:tanl): pode parecer que a competên
cia se refere à extinção dos venci
mentos. ao passo que '' VOl'ltade le
gislativa é att:ibuir a prerrogativa. de 
criar. ou exttngwr cargos ,JUbl1cos, 
e ji:car os 1·especti1;os '!Jenciment~. 

S . S. !3-9·46. - Martuel D1tarte. 

N.0 568 

Ao art. 65, IV, in line. onde se lê : 
" . . . assim cO!Ilo extingui-los", leia
se : •· ... assim como os exttngutr ·• . 

Justificação 

Não é possível que um texto ,\bo
nador de constt uções em que apare
ce o pron~me oblíquo indebitamente 
proclítico, sem nenhuma razoabiUd~
de c sem nenhum proveito, <para o 
ouvido. ao menos) . úStente este u:::>.so 
de ênclisc, scb a regér.cia de uma 10~ 
cução cunjuntíva, 4UC sen'e até d 2 
exemplo dcs casos de próclis& da va~ 
riação pr.:mominal. segundo Mário 
Barreto, Oarmen ·.Ribeiro, Heraditn 
Graço, Figueiredo e outros. Bem sei 
que. aqui ou acolá. se:-á a C\J.Stn de~. 
pi~ado um exemplo em cont.-á.rio . 
Have:rá de notar-se. enbetant.o, que 
algumu. razüo de ordem maior. cc.i~ ~., 
a lei suprema do menor esfo.::-ço, ttr:i 
it:f,uírlo {)an tal . No caso vertente. 
poréor:n. nem semelhante lei correrá 
em ~u proveito, pois que será. multo 
mais suave dizer como os extinguir 
ào que como extlng-uí-los. 

Em Assembiéia. 13 de ;-;.:~~: mbl'o 
de 1946. - Allamfrando Re<Jutão. 

N.0 5fl9 

Ao art. 65. § 2.0 da. Constituição. 
Redijn-se nssim: 

"0 Senado Federal só pm!P.i'lrá 
sentençl condenatória pelo voto de 
dols terço.s dos st:us membroc;". 

Jtts !i./ i caçá o 

Será !efta oralmente . 

Sala. das Sessõ~s. 13-9-946. - - An
tônío Feliciano. 

' 
N.0 570 

Ao nrt. 66, I, onde se lê: " sõbre- · 
os trn. ta dos e convenções c ele bradas 
com os ootados estrangeiros etc. '', 
leia-se "sõbre os tratados e conven
ções com os Estados estrangeit·os, ce
lebr~dos pelo Prcsldt"nte dt\ Repú
blica.". 
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Justittcação 

A concordinda, nesse casos de 
ocorrên<.ia de dois substantivos de 
gêncrcs diversos, fez-se com o mas
culino, ainda quando o femlnlno ve
nha €!m úiUmo lugar. Esta é a lição 
dos entendidc.[; . Ademais a constru
ção c'e texto acumula muitos aa na 
f•nunciaçlío do Juízo, o que se evita 
com o destacamento de celebrados 
para depois de estranaeiros. O nova 
ritmo oracioTJ91 afigura-se-me sem 
d'\lvtda. nenhuma o te~onselhá.vel 
' EM A~r.moléia, 13 de setembro de 
1946 .... Aitamiranà.o Requiáo. 

N.0 571 

Ao art. 66 n.0 VJ : 
Onde se diz, -a h:co:-poração", diga

se, "incorporação'' . -- Pa"lo Sarasate. 
N.0 57:.! 

Ao i~ciso VI do art. 66, corrija-se 
incorporação para cncDriJOfação. 

Sala das Sessões, 13 d~ ~tembro de 
1~6. -Manoel Duarte. · 

N .0 573 

Art . 66, Vlli: 

Corrjja -se u érro tic rev~sã.o: "rea
liçã(J'',- JXlrfl .. realização'' . 

Sala. u?.s S<'Ssões. 13 de setem.bro de 
1946. - Pedro V Mgara. 

N.0 57~ 

Av art. 69: 

Diga-SE: : 

Se o pl'vjeto de uma Câmara fõr 
<'nt~ndttdo n:l. outra, volverá. à prim~i
ra, para· (}.Ue esta se pronuncie robre 
n modincação, aprovando-a ou não. 

A redação do texto tem o defeito de, 
usando d forma re.!lexiva do verbo 
pronunciar, admitir 1mpllc1tamente a 
!usã.o do "se" reflexivo com o inde
!tnido "se", como se houvesse uma 
contra.çâo. Certo, há disso exemplos 
em bons autores. Mas 11ão é exemplo 
de bom estilo. Por outro lado, a forma 
proposta e mais clara. 

Em 13 de setembro de lr-.46. - Fer
reira de Souza. 

N'.0 57fl 

Ao art . 70: 

DAS LUS 

Art. 70 - "Nos casos do artigo 66, 
a Cê.mr.1·a onde se concluir a votação 
de um projeto enviá.-lo-á ao Presiden
te da República, que, 2.Qu!esoendo, o 

san.::lonará." (Esti no Projeto a~ro
vadcr.) 

Suprtma-se : ''Nos casos elo art. G6" 
·- pelos motivos ab9.1xo: 

Salvo melhor ju~o. a supressá.o 
adma proposta não altera. o sentido 
do texto e lhe dará maior amplitude . 
Déste modo tlcaria assim redigido o 

Art . 70 - "A Câmara. onde ~ con
cluir a votação de um projeto enviá
lo-á. ao Presidente da Republlca, que, 
aquiescendo, o sancionará. " 

Sale dsts Sessões, Rio, 13 de ~tem
bro de 1946. - Dolor de Andrad-e. 

N.0 576 

Ao artigo 70, § 1.0 : 

AcrescenV.H:e a prt:posiçáo em e-ntre 
as pab.vras importa e sanção. 

Ju.stijicação 

Já feita, quando da apresentação da 
emenda ~o artigo 17. 

Sa.la das sessões. em 13 de setembro 
de 1946. - Am.and.o Fontes . 

N.0 577 

r\ o art. 71: 

Ponha·se entre vfrgul!is a !rase -
''com a votação final." Cle11U:nt~ 
j";farlani. 

N.0 578 

A Seção VI do Cap. li d<> Tit . I , 
epígrafe : 

Diga-se: "D:1 e!ab01·ação e exec~ão 
dos orçamentos-." 

Justijicação 

Há, na seção, vS.rios dispositivos que 
nada. têm a ver oom a t-laboração dos 
orçamentos, prendendo-se a.ut.es à 

sua execução. - Clemente .!}fari.ani. 

N .0 579 

Ao art. 73 § 1.0
, !1: 

Diga-se: "A c.plicação do saldo ... ·• 

Justificação 

O saldo de· que cogita. o inciso é, 
sen1 nenh1.m1a dúvida, urna saldo de-
1'in1do, o saldo orçament&.rio. Cle
mente MaTiani. 

N.0 580 

Ao art. 73, § 2.0 : 

Redija-se: 
"O orçamento da despesa. divicllr

se-á em duas partes, uma. t1x& e inal
terável salvo lei anterior e outra va~ 
riá.vel, com es})Ki!lcaçáo Iigorosa. 
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J usti /ic::. {:ão 

Quanto mais se evitar o emprégo 
do "o.uc··. sem prejuizo da clareza da 
fra.::r.. t:1nto mnis limpa a fru..~f!. E' o 
que tenta a emenda. 

Em 13 de setembro de 19-!6. - Fer
reira de Souza. 

N.0 G81 

Ao art. 74, onde f:C lê: ... pro:T;J
gar-se·i para o exe:rcicio scguin~<t! o 
que estava em vigor". leia-se: .. pro:
rogar-se-á. para Q exercício .<:.e~Uh"!. te 
o que e.~tiver em vigor". 

Juslijicc~~cio 

E ser&.. acaso. necessário .tu::~Hir:·.~ r 
emenda dêste feitio? Onde já se vi:.1 
co:1vir ao futuro tle uma hipótes~. 
tendente de veriílcação. a notn U\?.1'
ca.nte de um tempo imperfeito do i)rt.
térito? 

Quero crer. aliás, tratar-se, zoJ, ac 
mero plstel de linoti!'in. 

Em Assembléia, 13 de Sct : mb:o de 
1946. - Altamirando Re!']uiàu. 

N. 0 582 

Ao art. 7j: 

Diga-se: •·s:lo vcd~dos ao Po;!~:
Executiv0 o cstórno de: vcrb::~.s ~ a 
abertura de crédito e,:. t)edal ni\o am,:,. 
r12.ado e ao Pocter Legisll:\tivo :l ·~c:•
cessi\CI de créd!tos ilimitados." 

Just i jicar;ão 

E;mbora melhorada. a rerla('ào c n
tlnua r não distinguir su!icl~n~emen- · 
te proibições que dizem respeitr: a 
Poderes ditcrente!i. A matéria :re:.<.:e 
de importâncüt cum relaçúo ao e:.
tõ.rno cte verbc.s. o qual ~oment'! deve 
ser vedado ao Ex~<:uti'Jo, do qu."'l 
constitui um:t pr::n.:e ,,ldosa, ntr:Hés 
da qual anul:l os cils•;rimlnações .:.-
ç::.mcntárias e nunca no Legisl.'lth·o. 
que, tenào o poder de lltl1buir a.; v.~r
bas deve ter to.mbém o de~ estornâ.-l!i.:, 
.corno !o! reconhcciào na apl!o::uçáo de 
iden~ico preceito da. Coustitulç:iu de. 
34. - Clemente Mariani. 

N.0 583 

Ao art. 76, ~ 2.0
: 

Diga-se: •·... exer.::erá as mesrn?.s 
atribuições. con:;t.ant~s do art . 91, o~s 
Tr1 bunais J uciicití.rios ... ' ' . 

Justificação 

A reciação do Pro1eto faz supor que, 
os Tribunais Judiciários é que s:lo 
constantes do art. 97 . - Clemente 
Mariani. 

N.O 5C4 

Ao ~ ~.0 do ~ :-t . ';6, p:·ü pÕ!'-Se ~ 5;:;::.. 
rcc!açãr; : 

"s 2.0 R .:: 3::.alvu.da a ccm pct'.": l;ci.l c!~ 
Cân10.1'a do;; Deput~4d,.s , do S~nn.:io 
F-ederal e dos tribunais f~dcr~lis .. . . " 

A modlfic•~ção consist e :Hl eli!nina
ção do desnecessário -- a:ssim :cmo 
- p::lis, .:. co1~junr,·ão e est<tbelec~ n n~
ce.:.5ár1a ccnt!nuidn<i: gramut!::::t: ~ 
torlla n::\is preci;ja e e 1.:-g-a n t:? u f:::~.
;:: ~ do pará:;;rato. 

Sab das Sessü~s. 13 de Scteml.no 
de 1916. - Manvel Duarte. 

N.u 5o5 

f'. o * 2.0 do art. 77: 

Onde se diz: "será sujeilo ao :~gJ:,
tro no Tribunal de Cont:~s ", di~a<' e : 
"Se!'â sujeito a registro uu Trib·Jn.'\1 
de Contas. - Paulo Sarú.sate. 

N .0 58ô 

Ao art. 77, § 2.0 • onde s~ lé: ··Ser:i 
sujeito ao registro no Tribunal de 
C0n~:1s et.c . ", leia-se: " será sujdto a 
registro no 1'ribunal de Contas etc. ·• . 

Justificação 

Não deve .haver, neste passo, ccm.
blnação da preposição ~;om o artigo 
masculino, o qual intientl!ica ria de
terminado registro, n que, es;>ecial 
e in.:i~vldualmentc , se referisse o texto. 
dentre a concepçito, formal e geral. 
do registro em si mesmo. como prerro
gativa constitucional, que, no Tribu
r.al, legithnará os c .: ntratos re!erHI::>., 
no § 1.0 • do cita-do artigo 77. .s~ . em 
vez de registro, a palavra empregadR 
fósse feminina, "aprovação" verbê 
flra.tla, seria caso de ser precedida. 
e.penas. da preposição a , nunc~ da 
contração desta com o artigo, para. 
~ i.~3tificnçiio áa crase. 

Proponho, tamhém, a. substttulção 
da fortna registro pela sua equivalente 
registo <sem er:-e pos-tênko). pn:-
que ninguém, que acompanhe a.s 4ucs
tões de nossa lexicologia, poderá pre
ferir, hoje, uma grafia errônea e ob· 
saleta a uma e3crita perfeita e ~ti
mologlc.1mente cxpHcá"•el. Clar0 qut:, 
~ce:~a a enunda. de re!erêncla " gra
fia ele 1·eglsto, deve n mesn:a ser apli
cr...ct.a aos demais p;.!.ssos da. Seção VI. 
on:.ie o vocábulo açarece, por nm's de 
uma vez, · o mesmo acontecendo em 
quaisquer tl"'echos em que êl~ se apre
se!lte na Constituição . Em Assem
bléia, 13 de setembro de 1946. - Al
tamirando Requ.tãa. 
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t\. () 587 

Ao .~uL. 79, 

D1ga-s t:: .. . . . f?t· ~s::-:i a cle!ç!l r, , 
por es~rtit í1üo d lreto. se:i!-iênt(( ci.b :. 
<I e pois . .. ". 

.Tust ifieo.<;âó 

Co~;itando o \)rt\'.át::l'n.fo dC:: dt1us hi
póteses cte raga~;. para cujo pre~:udü
Jnento es tabelece prazos difcl'entes. 
poderá. parecer que adotam pa·r:"1 am
bas a me;;ma. forma de eleição. pelo 
Congresso Nacional. Sabemos nãu r.er 
ussim, mns também os Const! ~ uirnes 
ue 91 sabiam qual o .sentido do ~ :.! .0 • 

do art . 1.0 dos D!sposi tlvos, o qui~ não 
impedin as ir.terpret.ações diver~:.~ t- a 
guerra civil. ·- Cle111ente llfartan-:. 

N .0 G3d 

Ao art. 87. VI, ond(! ~.c le: "m:!nter 
re!ações com f'::t!:Ulos estrang~!rc:; ·•. 
suprima-se U.tdo. pois acredito tiatar
se de slmplt:s cte:;cuido de rcvillr.o. 

Just i/ ica~~ão 

J:~. no al't. 5.0 • r. "compt>te à Uni:w 
manter rehl(:Ões com G5 Estado: e!>
trangP.iros c com êlcs celebrar tr4lt~dus 
e convenç0e.s" . Já no art. 66, diz o 
taxto que és::.r:s t.ra t:.ldos e convfnçóes 
s5.o celebrados pelo Prest-dente C!i. Re
públic~. sôbre o~ mesmos l'esolvcndo, 
em de!initivu. o Congresso Nuc1c.nnl. 
Ora, se cabe à União manter as ci ta
lias rela~;óes com os Estados estran
geiros, e o PL·eslctente é quem exe-cuti
vamente a J'<.:pre~enta em toc!o;:; os 
atos, afigura~se~tne unu dem.1da. um.1 
redund~ncl~ . um::t excrescência ~qut:· 
le inciso VI . Salvo melhor juizo. 

Em Asseu1.btéin lS ue setemb~u df: 
1946. - Altam:rando Rec:uiào . 

N .0 589 

Ao art. Si. VIII 

Em vez de -- .. . .. mns sem essa. nu
torização'., digu-s t' -- ··. . . ou sem 
essa autcriz:lçâo". 

,lust ificação 

O uso ela db;juntiva ou, em vez d!l 
a.dversntivn mas, permite uma mt'lhor 
compreensão cltt Q\\e. mes1no ao caso 
de agressão ~strunóeiru e no recesso d e' 
Congresso, o Presidente tem o direito 
e o dever de ~scolher entre a me<iida 
extrema e a utillzação de outros meios 
para re\•idar ao ato.que. - Clemettte 
.Mariant. 

N.0 590 

Ao ai·t. 1>7 . IX, onde se lê : "!azer a 
paz" , leln-se: "fazer paz.". 

Justificação 

Idêntica à escrita sôbre a emrnd~ 
~o art. 5.0

, II. Em Assembléia, 1:' de 
set~mbro de 1946 . - Alta mirando Re
(Jl!i~io . 

N .0 591 

Ao art. 87, X. 
Em ve2: de - ". . . mas sem essa 

autorização", dizer - ··... ou sem 
N3l autorização'. 

Justificação 

P.. disjuntiva vu exprime melhor quf! 
a <'.dVi!rsativa mas a situação (:fi\ 
oue no rece~so do Congresso, se cn
êm1tra o Presidente, investido das 
iunçoes que caberiam àquele, se em 
funcionamento. - Clemente Mari11.ni. 

:N'.0 592 

Ao art. 87, X . 
Su~rimam-s(: as express~s "por 

motivos d-e guerra". Afigura-se-me 
não ter .sido votada a· restrição. 

Em 12 de ~etembro de 19-:1-6. - Fer
;eirn de Sousa. 

N.0 593 

Ao inciso XI. do ai't. 87, propõe-se 
c.;ta redação: 

X! . exer<:er o comando supremo 
das iôrçs.s :>rmadas e l.dmtnistrá-l.as 
por in~rmécHo dos ór~ãcs competen .. 
tes. 

Por que aqnêle gerúndio - admi
nistrando-as, se há seqilêncla direta 
nl.S prerro~ativas: - exercer o co· 
manào supremc das !Orças armadas c 
admini.stra-l:ls? 

Sal:l das Sessões, 13 de setembro de 
19~6. -- Manuel Duc.rte. 

N.0 594! 

Ao art . 37, n.0 XIn. 
Onde se diz "desta Constitutção", 

dige-se "da Constituição". -- Paulo 
Sa.rasatc. 

N.0 595 

Ao n.0 XVIII do art . 87. 
Onde se diz ··ctanào-lhe conta'' e 

•· s~licitando-Lhe os providér.cia.s", di
ga-se "dando conta" ·e "solicitando as 
providências". - Paulo Sara3ate. 
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~o 596 

Ao art. 89, ~ 1.0 : 

Suprima.·s.e a éXprt?so.,:;o ~c Julga
mento", pois eis. se compreende no 
con~elto de processo. 

Em 12 de se~mb:o c!e 19<;6. - Fer
reira de Souza. 

N.0 597 

~ 1.0 do art. 89, digP.-~e: - estes 
C!'!mes, e, nã.o ê.r;ses. 'rra ta -se a e mero 
êr!'o tlpográfico. 

Ao o§ 2.0 , depois de C'ií.:eis e Crimt-
7Utis, intercale·se inéisr>ensá.vf:l vírgu
la. normativa. 

Sala das sessres em 13 ele sctemb::o 
de 19-46. - ;'llanoel Duarte. 

N.0 598 

Ao 3!'t. 89, § 1.o. 
Diga-se .. áos respectivas proc~sso e 

julgamento". 
Se não ~- compreende o julgamen

to 110 processo, E·~ se conceituam essas 
clus.s noções como diversas , é forçoso 
e~revt:r na plural o grupo "do res~ 
pectivo", que se referirá. ás dua~. 

Em 12 de setembro de 1946. - .Fer
reira de Souza. 

N.0 599 

Redija -se assim o § 4.. 0 do .:ll't. 91. 
§ 4.0 • Atendendo à natureza espe

cial do serviço, a lel det.erminnrá as 
reduções dos limites fiXAdos neste a1·~ 
tigo. 

Sala. das Sessões, 13 de setembro de 
1946. - Jurandir Pires . 

N.0 600 

No artigo 92 : 
Substitua-se o processo e iulgamen, 

to dêste por processá-lo c julgá-lo. 

Justíjicuçlio 

A emenda jusunca-~e por apresen
tar melhor fonna, maior clareza e 
Jll'eclsão de linguagem. 

Ss.la das Sessões, 13 de set.enlbro de 
19~. - Brigido Tinoco. 

N.0 601 

Ao art. 93, parágrn!o ún~co, onde se 
lê: .. Os mJ..nJs;tros de Estado sfw rts· 
ponsáveis pelos aros Que re!er~nda.
re.z:n ~te. ", leia~se: "Os Ministros de 
Estiuio kerllo responsáveis pelos atos 
que retercnd.a~em etc . ". 

.luEI ijicaçâo 

F:-tz.-~0::-, aqui, ê:.;tc reparo, que podt-
:!'ia ser levado ú. conta de &rro de im
pressão, porque, já. no projeto primi
ti\'O vinho. o }>!oesente do ve:·bo ser. 
em vez do !u~uroo Nu lJ:·ojeto revisto. 
Jnan:eve-Ee o rMerido tempo verbal. 
E, agora, nn redação final, conür.uou 
a falta de conformidade, ~nt.re um" 
rc::.ponsabilif~ac'~e que se niioo apur•.)U ~ 
que é, apenu.s, gcneralizad3mente ar
güida, como possív€1 de verificação; 
que se figura, tão só, como hipótese, 
no futuro, e as pessoas de Ministros, 
que já. são tr!!tado.s, no presente, como 
se responsáveis já j6ssem por atos 
praticados. 

Em Ass~mbléia, 13 de setembro de 
l!HS . - Altamirttndo .Rcqttião. 

No0 602 

I•I:.J art. D4: 

nedíjam-se c.s1d~1 os ns. III, IV c V: 

III. Tribunajs e juízes militares. 
IV. Trlbunah; e jui.Zt:s eleitorais. 
V . TrJbunais e Juizes da trabalho. 

- Pculo Sarasate. 

No0 603 

Reàija.-se o n~mel·o I do urt. 95: 
I - Vitaliciedade, não podendo per

de~ o cargo senão por .s~ntP-nça judi
Ci2.l ú:J ~xonercção a p2d1do". 

Jttstijicaçii.o . 
A pr~posi:;ii.(l por, colocado. antes d:;. 

pal2vrn exoneração, n.!é:-:1 de desm:ces
.\iá.lir.. , dá m~rgcm à fot·ma.ção de um 
cac<J!n.to. 

Sala das Se~;C:e~:, 13-9-~3. - Var1o 
Ca.rdoso. 

N.0 ô04 

Redlja .. sc o número li co art.. 95: 
II -- In a movibJl.idr..dc, !i<llvo pro

mc)(;to aceJta ou remoç!lo ~ pedido cu 
por motivo de in terésse p\ibl!co. reco
nhecido pelo ' 'oto de dois têrçoa dos 
j~i:.!es eletivos elo tribunal ~mperivr 
competente. 

Justi/icaçéw 
A t·euação, como está., é ambigua o 

Poàc1'á. abrir ensejo a que s~ preter,da 
pro:ncver .tufzes compulsoriamente, 
desdo que o trituno.l superior compe
tente ca~tdcre, pelo voto de dois têr
ços de seus Juizes eletivos, detennl· 
nada promoçlo de lnterêsse pública, 
o que é evldeate>mcnte absurdo. Só a 
remoc;:ão porlerá tõCr co..-npulsór~a. E 
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como êste deve ter sido o pensamen
to do redato:- do texto, Impõe-se a sua 
correção, a fim de ev' ta r-se a inter
pretação apontad!l. 

Sala da~ Sessões, 13-9-46. Darto 
Cardoso. 

N.0 605 
Art. 95, n.0 I!I, § 2.c; 

Redija-se asstm o ~ 2.0 do n.0 III do 
art . 95 : 

"§ 2.0 A J.posentadori.a, nesses casos, 
será d~Cl'~tada com vencimentos inte
g rais. 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala dP.s Sessões, 13-9-46. - Ivo 

d'Aquino. 

N .0 606 

AO art. 96,II: 

Diga-se: "ao .seu c.le.spacllo e j\jga
mento''. 

Afigur!l-se-me lndlspensá11el o em
prêao do artigo antes do P<>SSessiv::.. 
Essa orientação foi seguida no restan
te d.a redação . 

Em 12-9-46 - Ferreira de Souza. 

N.0 607 

Ao art. 97, Il, onde se lê: " ... a su
pressão de cargos ou a criação déles ... " , 
leia-se: " . . . a supressé.o de cargos ou 
a E>ua crlação .. . " 

Ju~tiJica.ção 

Não aconselho a ninguém o uso, nes
te passo. <ia preposiçãa com o caso 
reto do pronome;- quando, para isso, 
temos o po.:;sessivo, qu~ dá à frase mui
to mais !lucncla e plasttc1da.de. Allâs, 
é sómente compulsar qualquer autor 
de renome e autoridade, para se averi
guar que astou com a rnzAo . 

Em Assembléia, 13 de Setembro de 
1946. - Altam1rando Requião. 

N.~ 608 

Ao art. 99 : 
Redija-se: 

"Os Mlnlstros do Supremo Tribunal 
Federal sesão nomeados pelo Presiden
te da Repúblic9. com a. a.provaçlo do 
Senado Fede:al. dentre braslleirOa naa 
condições do s.rt. 129, I e li, maiores 
de tr1nta e cinco anos de idade e de 
notável sabel' jurídtoo e reputação Ut
bada". 

JustiJtcação 

Corno no art. 26, § J..<', o texto apre
sentnco modiflca o votado e está em 
contradição com o próprio regime. 
Nem o.s autores do projeto nem a 
Comf.ssão Constitucional nem o pie
nâr1o da Assembléia, ao exigir ~4 
colaboração do Senado Fede.r:al na 
investidura. · dos Ministros do Sup\'e
mo '!'ribuna.l Federal, admitl:iam u 
posslbillda.de de audi-ência prévia da
quele órgão legislativo, como condi
ção da nomeação. Esta é feita llvre
mente pelo Presidente da República 
que a subme·Le à apreciação do refe
rido Senado. ~te !::e pronuncia a 
posteriort aprovando ou recusando 
a escolha. E nisso está um dos csra
cterísticos da cha.ma.da bal3.nça. de po
deres. 

N!o é esta, po:ém, a alt.:ração única 
proposta. 

A norma votada limlta o ac~sso e.o 
Supremo Tribunal s..os brasileiros na~ 
tos, az.sim con51derados os previstos 
no art. 129. l e li, quer dizer, a.os 
nascidos no Brasil e aos !!lhos de bra
sileiro ou brasileira nascidos no es
trangeiro. estando os pai~ a serviço do 
Brasil ou qu~ vierem a optar pela 
nossa nacionalidade. um& vez atingida 
s. maioridade. Excluem-se os nactona
liZ!ldos. 

Es.:;a idéla. porém. não se e>cpressa 
com a necessá-ria clareza pela sim
ples remtsdo ent.re parentesis a.o ci
tado artigo 129, I e n. Jt preciso uma 
re!eréncta mais clara. 

Em 13-9-46. - Ferreira de Souza . 

N.0 609 
Ao art . 101, ~. letra a, e letra b. 

onde, re-~ pectivamentE'!, se lêm: "<~ Pre
siâen.te dR República nos crimes ... " 
e ·• . . . Procura.dor Oeral da República 
nos crimes .... lc!a-.se: ..... o Presi~ 
ciente da Re-pública em crimes ... " e 
" . . . Procuradcr Gere.l d3. Relllibllcs. 
em criir.e.s". · 

J'U3tiJicaçcro 

Dispen.c;emos êsses canos que não 
cond!zcm com a a ustel'idade de uma 
Carta Mágna, como o que estamos 
elabo~ando. Ellntinando 05 <:~ófa.
ton.s, daremos. aliás, muito mais cor
reção às frases, com as expungir da
queles articulares sem justl.flcatlva. 

Etn Assembléia, 13 d~ 6etembro 'de 
1946. - Altamiranllo Requiáo. 

N.0 610 

Ao art . 101, n.0 I, ~tra l: 
0:1de se dlz "o outro juiz", diga~se: 

44 0Utro juiz" . -Paulo SarlU4te. 
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N.0 611 

Na letra J, do inciso I, do artigo 
101, convém eliminar o partictpio 
''sendo", por desnecesário. De modo 
que ficaria redigido o dispositivo·. 

1> a execução de sentenças, nas cau
sas da sua competéncta o.riginárla., !a.
culta.da a delegação de atos J)l'oces
suaJs a juiz inferior ou a outro tri-
bun~l. 

Sala d9s Sessões, 13~9-46. - Ma
noel Duarte. 

N.0 612 

Ao art. 101, n. letra b, onde se le 
esta. coisa desagradável ao ouvido, 
numa dup.i.a s.literac;Ao de aa e d.e tt: 
.. . . . contrato ou tratado entre esta
do, etc.", leia-se, ~om .U:;:eira tran.spo
siçá.o de palavras: ·•... tratado ou 
contrato da União com Estado estran
geiro, etc. •' . 

J u.sttjica.ção 

Ficará, diante 4a construção pr,)po.s
ta, sem n.cnhum.o. alteração de subs
tância, intei:-3-ment~ garantida a cor
reçA.o oracional e ritmica do dtsposi
ttvo. 

Em Ass·embléta, 13 de setembro de 
1946. - Altam!rando Requido. 

N.0 613 

Redija~se a letra b do indso Il, 
ar~. 101 : 

b> as caus-as dectdi~as por juízes lo
cais, fundadas em contrato ou tratado 
entre Esta-do est:angeiro e a União, e, 
a.in-da, as em que forem partes Estado 
estrA.ngetro e pessoa dom!ciliada no 
País: 

Aquele bem como f> d~snêcessário. 
Em seu lug:lr se propõe -- e, a.i:lda. 
entr~ vírgulas. Também Estado es
trangeiro, se é um, nc singular. por 
que um? 

Sala da.s ~ssOes, 13-9-of~. - Man~l 
Dua.l'te. 

N.0 6U 

Ao a.rt·. 101, m, Jetra 4. onde se 
lê ,. ... ou d letra de tratado ..• "~ cor
te-se a craae. 

JU8tt/fcaç4o 

Nlo hi tua&o de dois u, D& emer
gtnda.. A paae eetá enadamente oa
locada aU. Pan. prova.r melhor o &To, 
baltam aubltttutr a palavra l6tf'o. Cfe
mtntna>, por Olltn, DlUCUllDa, te:rto. 
por exemplo. Dlriamoa, entlo, para 
Dlo diller uma. tmprop!VJd&cle srama
tktal: ,.oontrirla a cU8PoBltt•o da 
Oonatltutçlo ou • texto de tratado'·. 
e nunca "'om • texto de tlat.do ... 

' Aliás, a própria. primetr& parte da 
oração '~contró.rla Cl c~J~rpoetttvo". dei
xa. evidente que aJ só existe prepo· 
sição. Nada ma.ls. 

Em Assembléia, 13 de set.embro de 
1946. - Altamtrundo Requjcfo. 

N.0 615 

Ao art. 101. W, letra b, onde se 
lê: •• ... sObre & valldade da lei fe
deral, em face da Const1tutc;Ao", leia
se: "sõbre a va.Udade de lei federal, 
em !ace da Constitutçfo". 

Juatiltcaçll.o 

Não deve haver prepo:AçAo e arti
go, nos têrmos da relação MUdade 
d4 lei jtderal. NA.o se trata, no cuo, 
de uma.. certa le1, de unuL lel federal 
determinada, po~...m de qualquer lel 
daquela espécie, 1Bto é, !eder&l. Ora, 
se assim é, por que a detenninar? 

Em Assembléla, 13 de setembro de 
1946. - Altam1rando .Requ.i4o. 

N.0 616 

Ao inciso m, 'ainda do a.rt. 101, 
há necessiti.de ~ VÚ'g\.11a, entre úl
tima inst4ncia e por outros trillunais. 

Na. letra. cl do inciso m, impõe-se 
vfrgula depois de recorrld.IJ,. e depois 
de Trftmnats Judlci4rlo.s, a bem da. 
própria clareza. 

Sala das Sess6es, 13 d~ setembro 
d~ 1946. - Manoel .oua,·te. 

N'.0 617 

Ao art. 103: 

Redija-se: 
..O Tribunal Federal de Recursos, 

.com set!e na Capital Federal, com
por-se-' de nove juizt!s nomeados pelo 
Presidente da República., com apro
vaQA.o do Senado Pederal. .. " <o res
to como eBt4) • 

A Justificação é a mesma das f!men
das à reda.çlo dos a.rts. 2fl, I 1.0 e 
99. 

Em 13 de setembro de 1M8. - Fer-
reira. de SoUZ4. 

N.0 618 

Ao art. 104, U, a: 
Diga-se: " ... ressalvadas as compe

tências da. Justiç& ~leltora.l e da mi
Uta.r", ou 

'- ... t'esaa.brada a competêncta. da 
Justiça eleitoral e a. da mJUtar-•. 

JU3U/iCGç4o 

SAo competêndu dlstlntas. - Cle
mente Jl tJria.m. 
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N.0 619 

Ao inciso Il, do art. 104, letra. e 
depois da palavra /al~ncú.&. diga-se: 
tü Jalblé!a. e nO' crime6 praticados 
em detrimento ••. 

Aquele gerúndio em - se tratan
(}.() - é absolutamente supérfluo e 
errõnea.mente empregado neste passo. 

A sua elimJ.na.ção e substitu.tçAo por 
·- nos cr!mes - se impõe. 

Sa.la das Sess6es, l 3 de setem\lto 
de 1946. - Manoel Duarte. 

N.0 62() 

Ao art . 1 0-4, li, allnea a : 
Redija-se da .seguinte torma,. a pri

meira parte da alinea 4 do n. 0 n 
do art. 104: 

"ll - Julgar em grau de recurS<~ : 

a> as causas decldlf...as em primei~ 
ra instê.ncin,, quando a Un1Ao fOr in~ 
tercssada corno autora ou rê, a.ssis
~,ente ou opoente, a menos que se t:i:a
~ de falência e de cobranço de di
v;da fiscal, nos ca,os determinados 
em lei; 

Justiticoção 

De acôrdo com o aprovaâu pela 
Gr~ndc Conüssão C<>~tituclo~l. cc-n
forme consta da ata publicadJ. no 
Dtario da .A~sembléta de 31 de Julho 
p!'óxlmo !1r.do, ficou a.!Sim rtd1gido o 
nrt . 78, n .0 n, alínea a, a quBl cor
responde o a·rt. 1\M, n.0 U, alin~a ::z. 
do Projeto reviato. 

"II -- Julgt.r, em r~ urso ordinário : 
a> as causas decididas em primei

ra instância, quando a. União fOr in
teressada como autora ou ré, af!sist.en
te ou opoente, salvo em se tratando 
de !alêndas ou lle cobrGn.ça <k d!'Oi
da jtscal, n.os casos determ!n<Ut.os em 
lei; ou quando se tratar d~ crimes 
praticados em preJub:o de beruJ, ser
viçoo ou inte.rêsses da União, ress..l l
va.<la a competência da justiça eleito
ral e da rn111tar." 

Et. ~ret: .. nto no avulso do Projeto :re
viEto fot omitido o trecho "ou de co
brança de divida fi3cal, 1101 CtUO$ ~
terminado~ em lei." 

A omwAo deve. ante o expo:,to, Sê!r 
atendJda na r~açio do Projeto. -
Attilio ViVGCqUG. 

N .0 621 

Ain.da no inciso n, letra b) 
do art . 104 depois de Sego.J.ra:ns;a., 
diga-se: de segurança, se federal a. 
autoridade a:pant.ada. OOUlO coatora.. 

O gerúndio SeJitlo afeta o ·J~rt
Uvo e não tem boa origem vernacula 

naquele passo: deve, pois, ser ~umi
nado . 

S. S . 13-g-1946. - Manoel Duarte. 

N.O 82a 

Ao § 1.0 do art. 106, depois de e ae .. 
terminará, digo..-se: 

E cletenntnará as condições de 
acesso do& atl4ttores. 

Evita-se, aqUi, a dispensável .'il'\>e
tiçã.o do vocábulo Forma. no me~mo 
período . 

S. S. 13-S-1946. - Manoel Duarte. 

N.0 623 

.t\ .. o a.rt. 10'1, depois de Junta Mtlf
tar, acrescente-se virgula: 

Rá neoesi.da.de de ·separação entre 
.'1-:ilitar e Não os e:dme . .. 

S . S. 13-9-1.946. - .Jfanoel Dúc.rte. 

N.0 624 

Ao art. 108, substitua-~e. no !im, 
o vocábulo Assemelhacüts, por Equipa
radaS, que é, de !eito, o que o .eg1s
J.ador quis dizer. Em 'lcJ.'Ciade, ~c·
melhQ.das te:m o sabor de nov!..:idde 
inútil: o t.oc7:rmo próprio é €quipo,m.
das. 

s. S . 13-9-1946. - Manoel Du.«He. 

N.O ~ 

Ao § 1.0 do art . 108, substitua.··se -
7'endo em vista - por - 71/o intuito 
da repressão de <.;.rimes ... 

De tato, Tendo em vista sigru1ica. 
no intuito, no empenho, eU!. 

s . s . 13-9-1946. - Manoel Duarte. 

N.0 626 
Emenda 

Ao art. 109 

Redija-se assim: 

Art. 109. Os órg~s ria J~nra 
Eleitoral são os seguintes: - Paulo 
Sara.3ate. 

N.0 627 

AJ:J art. 100 

Preceder do artigo de!í.:úto o tf
tuJo de .cacia um \dos órgl1os que 
compõem a Justiça eleitoral, t!ODlO 
segue: 

I - o Tribunal Superior Elei
toral; 

II - Os Tribunais l,tegionaiS 
Eleitor ai&; 

m- Aa .Juntas Eleitmals; 
IV - Os Jui7a Ele!tw&la. 

Ao art. 122 
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Proceder pela n-Iesma forma com 
relação ao titulo dos órgãos cor.')po
nentes da justiça do trabalho : 

I- O Tribunal Superior do 
Trabalho; 

n - Os Tribunais RegionaiS oo 
Trabalho; 

In - As Juntas ou Juizes de 
Conciliação e Julgamen
to . 

Sala das Sessões, 13 de- setembro ae 
1946. - Leão Sampaio. 

N . 0 628 

&> pa.rágra.to ún!co do a.rt . 110, in
ciso 11, le'tra a, diga-se, depois de Su
premo Trtbunal Federal : ao outro ca
berá a vice-pres~ncia. 

Se dois Ministros, um será. .seu pre
sidente, ao outro caberá a vtoe-presi
dência.: é o que e o legislador de-termi
na e quis dizer. 

Sala das Sessões, em 13 de setembro 
de 19*. -Manoel Dua-rte. 

N. 0 629 

Ao inciso VII. art. 119 depois de 
Cone:ros, elimine-se bem assim, ali 
d~o. Ficará: . . forem co
~. o de h4bem-COTpU8 e mandado 
de segurança em tna.térla eleitoral: 

Nio há uUUda<ie vernácula., nem 
cla.re2!1. 1ndlspe!1s!v·el, na locução e 
bem a.srim. que deve ser suprim1da . 

Sa.la. das Sessões, ém 13 de setembro 
de 1946. - Manoel Duarte. 

N .0 630 

Ao art. lle, onde se JP., no !im do 
corpo do mesmo, antes do prime-iro in
·is(), inclui-se, le!a-.s-e incluem-se. 

Justi}icaçào 

O "se", nessas construções é parti
.cula de a.pRSSivação, ~ não sujeito . E' 
o caso de vendem-se casas, e ulio ven
de-se casas . Mas, será. mesmo neces
sé.rio ir adiante? Ni\.o ereto . Estou 
quase certo de que o equivoco é de 
com.'J)OsiçA.o, ns.s r>ficinas da Imprensa 
OOct&l. 

lntellzmente, jÃ o tempo nt.o me per.:. 
mite ir além, na 9.né.lise do resto da. 
redaçio !1nal, como !Ora de meu dese
jo. O prazo exigno, dado pelo regi
mento, impossibilita uma lelturá total. 
atnda que llge1risalma, pa.ra eDminar 
<) te~"to. na sus última. apresentação. 
cerro-me ·por aqui, com a serena con-
1"lcçio de que cumpri o meu dever, pelo 
menoa na part.e que pode ser analisa
da, de re-la.nce, para s~r comentada, 

em Justi!icaçôes, apressadissimas e nAo 
relidas ... 

Em Assembléia., !3 de sete-mbro de 
1946 . - Alta mirando Bequtãq, 

N. 0 6al 

Ao a.rt. 120, :tepois de Jegura.rn;a, 
diga.-se: em cujos casos ca:beré. .. . 

" . . . ou mandado ele segurança, P.m 
cujos c~oa cll!berá recurso para. o Su
premo Tribunal Fedetal 

O circunlóquio: Ccuos em qu.e t em o 
seu líd.imo representante vernáculo: 
Em cujos ca!O*, como deve ficar es· 
c rito o texto . 

Sala das Sessões. em 13 de setembro 
de 1946. - Man.oel Duarte. 

N .0 632 

~o art. 122: 
Redija.-se assim: 

Art . 122 - Os órglos da justlça do 
treba1ho são os seguintes: -Paulo Sa
rasatc. 

N . o 633 

Ao art. 122: 

Diga.-se : "São órgãos da. Justiça. do 
Traba.lho": 

J U3ti/ictlÇáo 
E' a fol"II'a ts.nta.s vêzes usada pelo 

Cons. Rui Barbosa na. redação ~o Có
digo Civil, mai.s tersa que a redação 
do Projeto. - Clemente MartG1d. 

N. 0 634 

Ao art . 122, n . 0 I: 

Diga.-se: " 0 Tribunal Superior do 
Trllbal:ho". 

J u sti tic_at;ão 
Sómente existe um Tribuna.! Supe

rior do Trabalho, perfeitamente defi
nido. - Clemente Mart4ni. 

N . 0 635 

Ao I 3. o do 1~1so 111 do art. 422. 
dê-se esta redaçloo: * 3. 0 A lei 1nstJ.tuiri a.-; junt& de 
conc1liaç~ e julgamento, e poden\, ne.s 
comarcas onde elas não forem eria
da.$, a.tribuir as suas funç6es aos Jui
zes de direito. 

A emenda·proposta visa a eltmtnar o 
~~d!cr- podendo- pelo verbo po
q,e~·ó., e evtw a rP->petiçlo - imtltuir4 
e imtttufd43. 

Se..la das. Sess6es, em 13 de setembro 
de 1946 . ...:. Manoel Dtulrle. 
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N . 0 636 

Ao § 5 . o do inciso In do art. 122, 
dtpo13 de regularias por let, cHmine
,ji: J icando. 

Das ta. dizer : - " . . . st:râo reguladas 
por lei, Assegurada a pa.rf.tla4e de re
presentação ele em'JlTP-f!ado& e em:pre
gadores'' .. POl'que I!áO h/1. dúvida de que 
assegurada se :-eft're a partdade, de 
que é complemento modificati'vo, ou 
atributiVO. 

Sala. das Sessõ=s, em 13 de setembr o 
de 1~. - Manoel Duarte. 

N.0 637 

Ao art. 122, 3 5.<, : 

Sugiro se verifique se foi realmente 
votado qualquer dispositivo estabele
cendo a feição paritária de todo.c; os 
órgãos da Justiça do Trabalho, ele
minando-se a parte final, se negativa 
a vet1i1cação. 

Em 1~ de setembro de 1946 . - Fer 
r~ira de Souza . 

N.0 638 

Ao r.rt. 123, depois de ·e emprega
dores, e - ~Jimine-se bem assim , a li, 
desnecessário. de modo que fique: 

. . . e empnga~nres, e as demab: 
controvérsjas ~:iúnd:ts de relações elo 
traualho. l'cgj.~ ::.s pol' legislação es
pech:.l. 

Sala de.s Sessões. 13 ele setembro de 
19-16. - Mc.noel Duarte. 

N.0 t3:'3 

Au inciso IV do a!·t . 1~:-t. depois de 
- - t~m rel a.ção ao i mediato, ~ubstit.ua
se e asstm por diante, por c sucessi 
vamente .... 

E' convcnic~t~ e vernàculal'lente 
aconselhável a substi tuiçáf'. 

Sa la das Sessões, 13 de setembro d,e 
1046. - Manoel Duar t e. · 

N.0 640 

Ao inciso V do art . 12·1, depois de 
- será rese-rvado - eHmine-se o des
necessário t.tm, e se de esta red~ão, 
no intróitQ do peliodo: 

.. . . será r eservado o quinto dos 
mg~ tes, que se!·ão preelu;hidos por ad
vogados e . .. " 

A elJminaçá.o C:o U"n torna mais 
su:l.ve e elegante a expressão: O quin
to do~ lugares. 

Sala da.s Sessões, 13 de seten:bro de 
1946 . - Manoel Duarte . 

N.0 641 

Ao art. 124, VI 
Sup~ima-se a virgula depois de "de

mais juízes vitalfclos ." - Clemente 
Marlani. 

N .0 642 

Ao art. 124, VI: 

Diga-se : 

. "OS vencimentos <los desem'oarga· 
dores nunca serão interiores aos per
cebidos a qualquer título, pelos Se
cretários ~le Estado, os dos juízes de 
entrância mais elevada, não menos 
de dois terços daqueles, e os dos de
maí~ juíze.:: vltaUcios com diferença 
não excedente> a trinta por cento de 
uma para outra entrânc1a . 

Justificação 

Além de evitar a duas desinências 
em "á.o e fugir a.o desP.legante "não 
in!ertor". a redação da emenda tem 
a ''antagem de estabelecer a ordem 
d~crescente dos vencimentos colocan
do depois dos desembargadores os dos 
juizes de entrância mais elevada e 
não incidindo na contradição do texto 
que após !1xar a diferença. dos 30 % 
de entrância para entrâ-ncia., trata dos 
da entrâ.ncia mais elevada. 

Em 13 de setembro de 1946. - Fer
'l:ei ra de Souzu . 

N.0 643 

Ao art. 124, VII: 
Diga-se: ··Em caso de mudança de 

sede do juizo é facultado a.o juiz que 
r.ão conco:-de em ser removido para. a. 
nova sede ou par~ comarca. de igual 
entrância, pedir d1spon1b!lida.de com 
vencimentos 1ntegra.!s . " 

Justificação 

Usar de !arma re!lexive., pa.ra. e. re
moção do j1.1iz ainda teria cabimento 
no caso de acompanhar a sede do 
juízo, não porém para outra comarca, 
quando a. remoção lhe deve ser ofere
cida, para que a aceite ou peça dls· 
poníbilidadf: . - Clemente Marlan.i. 

N.0 644 

Ao art. 125, depois de - e a do 
trabalho. - dign~se : 

" ... e a do trabalho, e 1nstituil'á os 
demais órgãos que· forem necessários. 

Nem- outrossim, nem - imtituin
do - concorrem rara. a clareza e p1·e-
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cisão legisl4 th'.l, - - sí'.o desnecessá
rios. 

Sala das Stssões, 13 de set~mbro de 
1946. - Manoel Dua,·te. 

Ao art. 1:!6. 

Diga-se: 

N .t') 643 

''0 Ministério Públíco Fcdc::ral tem 
por chefe o Procurador Geral da Re
pública, nomeado pe1o Presidente da 
República, co~n a apro\•ação do Se
nado Federal. . . " <o rest_, como está). 

A justificação é a mesma das emen 
das aos arts. 26, § 1.0, c 99. 

Em 13 de settmbro de 1946. -°Fer
re1ra de Souza . 

N .0 G~6 

Ao parágrafo único do art . 126, de
pols rie - procun.dores da República, 
escreva-se: 

... procu=-adores da Rq :ública: pode, 
porém, a lei cometer t•:,::;:\ represe!lta
ção. 

A regra é aquela : esta, a exceção: 
logo, impõe-se clu.usurar. da permeio, 
a conjunção adversativa. püi~ que nada 
resolve, ali, o gerúnl11o pc;r.JP.;, fio. 

sala das Ses~õ~s. 13 de setembro de 
1946. - Manoel Duarte. 

N.0 647 

Art. 125, parágraro úniciJ. 
Suprima-se no parâ.graío único, a 

exp:essão ··Nos Estados'', ficando o 
texto assim redigia o: 

.. A Uniá•) serã representada ~m 
jufzo pelc.s procuradores da Rt'oúbli
cn., podendo a lei ccmeter essú repre
sentação, nas clma.ras do inte!'ior. ao 
Ministério Público local." 

Justificação 

O texto do projeto não correS!>Onde 
ao !)tmsnmento da Comi.ssão que foi 
atribui!' aquela representa.çA.c ao~ Pro

curadores da. República, n~ só no .. 
Estados, ccmo no Dl.o:;tr1to Pederal e 
nos Territórios . 

..,,Uás, é o que vigE: atualmente. 
Nem se cornpreende-ria que a t"n1lo 
!ôsse repre~cntada por aquel~~ Pl'C'
cundores untcamente nos Estados, 
com exclusão do .Distrito Federal e . 
dos Territórios, onde mais diTetn é 
a açAo da Unllo •• 

S. S .• 13-9-.ul. ·- lvo d 'Aqutno. 
Gabriel Pa.ssos. 

N.0 648 

Ao art. 127, depois •le Nos cargo:s 
inictats t!a can·eira., - ponha · SP vfr
gula. 

Depois de - Ou procetso admfflú
trativo - ~·irgule-se. 

Depois de - Nem .c;erão retuo'ZJÍ.d<Js, 
- diga-se: - salvo mediante repre
sentação. 

S.S., 13-9-40. - Manoel Duarte. 

N.0 649 

Ao art . 129 da Constituição. Redi
j:l-se o n.0 II assim: 

..os !llhos dê brasUelro ou br.:>.~ile1-
ra, nascidos em pais estrangeiro, es
tando os pais a serviço do BrastJ. e 
fórr. d~te caso, se vierem ':\ r·~~idir 
no Pais, e, dentro em quatro anos após 
a maioridade, optarem pela paclona
lidade brasUelra". 

S!Jla <las sessões, 13-9-46 - Antonio 
Fciicir..ua . 

N.0 650 

Ao :ut . 129, U : 
St:bstiwa-se a r;.alavra "após a" por 

·· ~ cont:1r dn" 
A expres~Po "após" não fixa. bem 

o infeto do pra1.o . Em clireito uss -se 
c.·omt'men:e .. a contar de". 

Em. 13-:J--tó. - Ferr~ira d~ Souza. 

N.0 651 

Ao nrt . 129. n.0 IV, da Crm:.titui
ção: 

Suprimir as palavTas : - "os es
trangeiros·'. 

Sala ctas Sessões, 13-9-46 . -· A nto
nio Fe,1cfflno. 

N.0 652 

Ao art . 129, IV 

Diga-se "nac•onal17.ados" ~m vêz 
de "naturalizados" 

Em cons(;qt:~ncia, o art . JJO. I de
ve ser assim rrdlgirlo: 

"\:iU~ odqu.irir voluntariamen~e ou
tra nacionalidade" 

Jatstittcaçlto 

Em outra emenda, mostrei a 1m
propriedade de tênno "n~turaltz?.r" . 

Em, 13-9-46. -- Ferreirc de Souza. 

N.0 653 

Ao nrt. 129 n.0 IV 
Redija-se: 
"os estre.nge1ro.s naturalizados pela 

forma que n lei :estabelece!. cx!gtdas 
aos portuguêses .apenas a resid~ncla 
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no pafs por um ano ininterrupto, ido
neidade moral e sanidade ffsica". 

Rlo de Janeiro, 13 de setembro de 
1946. - Crepory Franco. 

N.0 654 

Ao art. 129, IV. 
Dt~a.-se: .. . . . residência no Pais, 

por wn ano ininterrupto,". -- Cle
mente Marúlni. 

N.0 655 

Ao art. 1S2 

Diga-se: 
"Não flOderão alistar-se eleitores: 
Il - os que não souberem . .. 
nr - os que estiver~m privados ... ,. 

Justt!icaçáo 
Parn os tndivfduos não all::;t<~.dos <ao 

quais se aplicam os dispositlvos emen:
dados) o alistamento re!erente sera 
sempre um alto futuro. - Clemente 
Mariani. 

N .0 656 

Ao· nrt. 135, ~ 2.0 , Ili . 
Diga-se: " . . . restrição de direito ou 

dever perante a República.·· 
Ju:~ttltcação 

O têrmo Estado é repetidamente 
usado pelo Projeto para s1; refPr!r à 
personalldtvle- jurídica de q11.alquer 

nação . A maneira tradtctonal de 
referir-se no estado brasilet:-o é "Re
pública.'' - Clemente Marlan~. 

N .<l 657 

Ao art. Hl , ~ 5.0 

Sugil'o o desmembramento em dois §~: 
o primeiro até à palav:a "resposta", 
começaneo o seguinte da c~pressão ~A 
pubUco.ção de livros . . . '' 

Trata-se de assuntos diversos. A :-eu
nlA.o de tudo num parágrafo único 
torna-o muito lolJ~o. sem o amparo 
seque-r de uma classifieaç~o lóglca. 

S!lla 'das Sessõt-s, 13 de setembro de 
1946. - Ferretro. ele Sou~a. 

N.0 658 
• '\o at"t. 141, ~ 1.0 

S~lro a · colocaç9.o de uma virgula. 
a. pós a palavra "Crt'nça ". pois as idéias 
são diferentes. 

Em 1~~ de selembro ele 19-16 . 
Ferreiro. de Sou:u.t. 

N.0 659 

Ao a.rt. 141 § 14. 
Diga~se - " ... observadas as con

d1ç6ea à e capacidade ... " 

Ju.stijicação 

!<\)i o vencido. 
Cl.emen te M ariant. 

N.O 660 

Ao § H do art . 141, depois de f;1le 
a lei, corrija-se que a lti prescreve!". 

Deseja a corr~ção proposta evitar 
repetição, em demasia, do verbo esta
belecer. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 
1946. - Manuel Duarte . · 

N.0 661 

Ao art. 141, § 21. redija-se assim: 
••Ntnguem será le'ltado à prisão ou 

nela deti-do se, permitindo-o a lei, 
prestar fiança." 

Justificativa. 

São desn~essá.rias as expressões ri· 
nais. Basta oue o dispositivo fale 
em fiança . NãÕ há necessidade de que 
declare fiança idônea. Isto é da lei 
ordinAria. 

Além disso,. entendo que d~vem ser 
excluídas estas palavras "nem poderá 
ser nela conservadc, a não ser llOS 
casos especiricados em lei . '' O assunto 
já está re-gubclo pelo § 20 do art. 141. 

S!l.la das Sessões, 13 de setembro de 
1946. - Antônio Felictano. 

N.0 662 

No parágrafo 22 do artigo 141: 
Substltub.-se a expr~ssAo se ela não 

fôr legal por se a julgar tlega.l. 

Justfjtcac;do 

A emenda impõe-se em razão do 
oferecimento de maior <::lare-""a ao dis· 
positivo, pois, como está redigido, hA 
uma próxima dubiedade de sentido. 

Sala das Sf:s~ões. 13 de setembro de 
1946. - Brigído Tinoco. 

N,O 6t;3 

Art . 111 § 22 - Redija-se: 
"A prisão, ou detenção, de qualquer 

pessoa será i:nedJat.amente comunica~ 
da ao juiz competente, que, a man
dará relaxar. se não a considerar Jegal . 
promovendo, .1os C!l~os previstos etn 
lei, a responsabHidade da autorld!lde 
coatora .• , 

Sala. das S<'ssõe~. 13 de setembro de 
1946. - Ba rVO.Sa Lima. · 

N.0 66" 

Ao art. 141 § 23. 

Coloque-se uma. vírgula de~is de 
" . . . alguem sofrer ... ", ou retire-se a 

/ 
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\1rgula depois de "... ameaçaâo de 
Eo!rer." - · crcmente Maric.mt. 

N.0 665 

.I\ o art . 141 , ~ 28. 

Rediia~se: 

" E' mantida a instituição do juri, 
com a organização que lhe der a lei. 
devendo ser lmpar o número de se':.ls 
membros e ficando garantidos o sigilo 
das votaç()es, a plenitude da de1'esa do 
réu e a soberania dos veredictos. Se:-á 
de sua competência privativa o jul
gamento dos crimes contra a vida". 

Rlo de Janeiro, 13-9-1946. - Cr.-!
pory Franco. 

N.0 666 

Ao art. 141, § 28. 

Acrescente-se, no periodo final. após 
a palavra " crimes", o adjetivo "dolo
sos" . 

E' evidente que a'int:mçáo do cons
tituii\te fot deferir ao . juri o julga
mento dos crim-es de maior gra.vidad~; 
PQf isso, se !a:t, no texto, re!er~nch 
·expressa a "C1'imes contra a vida • · . 
Não se cornpl·cender1a, porubto, Qui~. 
também, os c!'imes eulpocos co~tra a 
vida lhe !lcasscm sujeitos. 

Sala das S-essões, 13-9-1946. -- Pe
dro Vergara. 

N.0 667 

Redija-se as!.~m a 3.~ parte tlo par~
grato 31, artigo 141, do Projeto Defi
nitivo: .. E' admitido c con!tsco, !10 
caso de enriquec1mento ilicito, par in
f!uêncta ou com abuso de cargo u'.l 
tunção públ!ca, uu de emprego em en
tidade autárquica. nos têrmos e peh 
forma que a lei prescrever". 

J usttjica.çáo 

A matéria venc:lda. é a que consta dn 
emenda acima . A Egrégia Asserübléia 
ConsUtwnte, em sessão memorávei, .ro
tou nominalment<>, aprovando-o, o a!·
tigo 159. par:\grnfo 35. 3.• parte, llo 
Projeto Definitivo. O sequestro !oi to
talmente :'(•pe:lico por essa votação !10 -
minel. A f~b!a í)ela pals.\'l"a r:on.físco 
d~svirtus. e letra c o espírito do texto. 
A model?. r Con~tituição dos Estados 

· Unidos da América admite claramer:
te o confisco <Jor/eitura) no artigonl 
seçio 3.11

, in · /tn.e. E aceita-o etn si
tuação multo mais grave que o texto 
brasile1ro: 'enquanto êste vai decidir da 
sorte dos ladrões públleos, que sA.o uma 
espécie perigosa de traidores, em tem
po de paz, perioclo nonpal, o dtsposi-

tivo ame:"ica.no !tdot-:l P. t..:onfisc~éio 
(jor/eiture), e~ t.l'ITl lJO de guerra, ex
tema ou ctv11, em épcco. :lnormo.l, 
quando <~ sercnidacl ~ ~ban.dona os ho· 
rnens f> as p::1lx~s dominam os espí
ritos. Deve. portanw. ser mantida in
tegralmente n m1~téria vendda pe!o 
voto soberano ela Egn~gia Assemhlél!\. 
Constituinte . 

Rio, 12 de !:Cttmbro de 1S~6. - Sil· 
vestre Péricles. 

N.0 668 

Redizir, usslm , o parágrafo 31 do o.r
ttgo 1-il: 

"Não hs.vará pena de morte, de oa
nimento, .de cor.n~co nem de e~d.ter 
perpétuo. São ressalvadas. quanto à. 
pena de morte, as disposições dn 1:-.
gl!:laçáo militar em tempo de guer"a 
externa. e-. quant/.l ao con!1sco, as que 
a lei prescrever 1w ce.so de enriqueci
mento Ufc1to, por Influência ou co:n 
abuse de cargo, ou fu:1çã.c púbUcn, ou 
de entidade nutárquteaH. 

J·u.stif i c c t.i vas 

1.0 - Melhor c!izcr "gu<:!':·a externa ·• 
no em vez de ·· ~uerra co:n pais es
trangeiro" . 

2.0 - Ma.ntem-::l' n pa!n.vr?. ··~Qn !'l ~
co•• como exceç~o no caso dt: enrique
cimento ilic1t-::t . A Assembléia apro
vou assim e. por l'i'5o, o têrmo deve :.:er 
mantido. 

3.0 -- Snp:·!:w:•-!'e n':' f!.!'lal as Pl.!a
vras "emprêgo er.1". 

Co-;n efeito :l exp:-~c;sfio. uc~rgo ou fu'!l
ção" é mo is es!')ecífic~ : "e:n;>rêgo" é 
maiti g(:né.::ico f: c~t.á c~!ndo em ct~w:: rJ. 
Nl.ngué:n d!z ma!:- "cmpreg9.do públi
co" ou "empr~g:ldo do In')!:ituto t.or• 
e sim ''flmcionál·to públlco" ou "fun
cionário rlo In::;Ut uto t-al". A..ss1m deve 
ser ma1~t1àa, parn o c~.,o de enti1ade 
autárquica. lambém a (•:<pressão "Cilr
go ou funç5o'' no t-m \'t!Z de "emp.::é
go em" . · 

Sala das Sessões. l 3 de s~tembro <.le 
1946. - lsm~r de Góis .Monteiro. 

N.0 669 

Ao art. 141, ~ 33 . 
Rel!ija-s~: 

Não será COllced1da a extradição de 
estrangeiro por crim~ político ou de . 
opinião e, em. r..aso nenhum, a de bra
silel.ro. 

A emenda visa a expu.ngh· o ttxto 
da palavra "súdit-t"~" de ranço autl)ri
t.ário ~ usado sõmen te nos pafses de 
regime monárQuico . A república nA.o 
conhece "súditos" e sim nacionais ou 
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cidadãos. Mas o melhor é usar a pa
lavrtJ. "e!'Jtrange1ro" como substantivo. 

F.m 13 tlc setembro de 19~6. - Fer~ 
1'eira de Souza,. 

N.0 (j70 

Ao l\tt. 141, § 34. 
SubsUtun.~~e !Jelo segulate: 

• 

"Ntmhum tributo será exigido ou 
numcntado sem lel qu~ o determhtc: 
nenhum srrá. cobrado em r.ada exer~ 
cic1CJ sem prévl~a autorização orçan1en
tar:a, tC!SSlllvaáos a tarHa aduaneira 
e o 1rnpôsto lançado por motivo de 
gul!rra". 

Juytij'ica;;áo 

A emenda r.orrlgc o de!elto da dúpla 
negativa U!llprim1ndo o "nem" antes 
da pn.lnvr~ aumentndo}. sugerindo 
melhcr nrl'(mjo à construção d&. trasc 
n:J. segu\n t~ propostçlo coomenaria. 

Sala das Eies.sõns. 11 rle SE:tembro de 
1946. -- Samuel Dúc.rte. 

N.0 671 

No parágrafo 30 do artigo 141: 
El1mtna.r as exprf:ssóes a quem. 

quer que seja. 

Jasli/ic~çdo 

A el1minaç0.o Justl!lc~-se. Trata-se 
de expresslo desnecessária, que peca 
contrR a ccmctslo do texto. 

Salo. Jas Sessões. 13 de setembro de 
1946. - Dr:gtd.o Tír.oco. 

N.0 672 

Art . 145 parâg:ato único. 
D1g~-se: 

"O traoalhv é DEVER scdal" e não 
obriuação, como está no texto. 

Jusli/icação 

Trata-se de pr1nc{pto moral. nor
teador da leglslaçll.o. Logo, o têrmo é 
"dever" . 

.. Cobriga.r;ú.l"" é expressAo jurfdlc9., 
1nadequnda a um preceito a que não 
c01·responde sanç6o Jurfd1ca. 

Sala dos Sessôed, 13 de setembro de 
1946. - At4HOO Nog1UiTU. 

N.0 6'13 
Art. HêL 

RedlJa·se desta form• o começo do 
artigo: 

"M:ecUante let •pectaJ. o gov6rno 
pode~ lntervtr no óom1n1o econbmloo 
e mono1KlUzar ele terminada, etc., e~. 

,. Sala dal Seaa6ea, 13 do utembro de 
19" . - Aüdlb4 NogueirtJ. 

N.0 674 

Ao a~t. U6: 
Redija-se : 

·•A Uni~o é reconhecida a faculdade 
de, mediante Jc1 esptci9.l e nos limi
tes dos direitos !und~menta1s assegu
r~os nesta Constituição, fnten;r no 
(lominio econômico e mon<>P011zz,r 
àetenninada. at~v1cta.dc." · 

JusttJicaçáo · 

A rc!er~ncla r.o interê.sse püblJco 
como base da medida ~ anódina . Se 
se requer lei especial, evtGente qu~ 
esta só existirá se ao legislador pare· 
cer cCJndlzente com o reíc?ldo iutc.
rêsse . 

Em 13 de setembro de 1946. - ~·er
re1ra. de :Souza. 

N.0 675 

Ao art. 152: 
Diga-se: "Para o e! e! to de explo

ração ou aproveitamento il~dustrJal, as 
minas e demn1s riquezas do sub-solo. 
bem como as quedas df." água, CO!l~:»ti
tuem proprtedades distintas d~s do 
do solo. " - Clt!71teute Mariant. 

N.0 676 

AO art . 153. J 1.0
: 

Redljn-se a prime!l'a pane: 
"As a utorlzações ou concessões t:. ?r!\o 

oonferidn.s ex~lusivame:1te a brJ.sUei
rcs, tanto pessoas t.íslc3..S como Jur1~ 
c11c&!. assegurada •.. " ( o resto c~mo 
em outra emenda> . 

JustHicaçtlo 

A rednção pro::;~osts é defe!tuosa. 
Refere-se a "brasileiros ou a empr~· 
sas org!l!lizadas na Pa!s", como :,e 
houvess:: oi)Osiçao e:--1tre e.s noções de 
brasileiros e de emprêsas . T1·ata~se 
de êr-o con1um. mas nem por isso 
deiXa de ser ~rro. Evldentemen~e. ~ 
redatores Ql.llseram re!erir-se aos bra
Jlleirus pessoas tWcas e às pessoas ;u
rldlcn.s organiza.d~ no Bra.stl. E.'ll
prêsa nA~ é pessoa, n6-o é sujeito d~ 
direitos. E', aLtes. objeto. pois 6 a 
organtzaçüo complexa de trabalho hu .. 
mano e de bens parn o exercício cte 
uma. determinada at1v1da.clc econômac3. 
Certo, tOda a sociedade comercial é 
uma empresa. M~ ne:n tócia a. em .. 
prG!a pertence a . uma &:)Qiedade . n.;. 
a8 emprisae lndivlcluai&. Neite p~rti .. 
cUlar, a tkntca ela reda9io do ad .. lU 
é p:eciat.. 



Por outro lado, a resra. visa ~ exlslr 
sejam braslleir!ls as pes~oas dedlcar.as 
à indústria d& nprovelt:\1-:-lento da.a ri
quezas mlfiH:llR e da energia hldrán
lica. Nilo !:ll.tis!~. portanto. n rett
réncia ao simples fato da sua orgam
za~:ó.o no Brasil. A nBClona lidadc bra
sileira. ntio decorre desse requisít.o iso
b.do. Há mlstér ainda que a .socie
dade se organize de BA:órdo com ll.'l 
leis bra.slletras e que aqui tenha 11. sua 
sede e administrar;Ao. 

Em 13 de s6tembro de 1946. - F'er
relm de Souza. 

N.0 677 

Ao art. 153, ~ 1.0
: 

Diga~se no finfll: 

" . . . assegurada preferência hO pl'o
prietárlo do solo, na forma regulada 
pela lei de acôrdo com a natureza a .is 
minas ou jazidas". 

Ju.9ti/tcaçrío 

O que o plenirlo votou fot a pre-
1er~ncla para o proprletérlo do solo 
quanto ao aproveitamento dos rec~-

. sos minerais '! de energia hidráullc&.. 
A palàvra "exploração" constant.e da 
~menda ap!'ovada se retere e és~e 
aprove1tan1ento, ou melhor, à autor1-
zaçA.o ou concessão. Logo, deve ela 
.ser reUrad~. por evitar confusões, 
como a de saber IJe é Ucit.o cvnceder u 
pre!erênda ~ara a. lavre. depoi~ que 
o pesquisador não proprte tário tí \'e r 
ultimado as suas ~squisu.a com os 
sastos corup,qüentes . Na leglsla~Ao 
atual a autorizaçlo ou concess.Ao tc..:n 
duas !ases: a de pesquisa e E. de lavra. 

Sala ctas Sessões, 13 dP. S~lembro 
de ltf.U. - Ferreira d~ Souza. 

N.0 678 

Ao art. 156, § 1.0: 

Diga·se: .. . . . a Dl'eferência. paru. a 
sua aquislçA.o, até vlnte e ctn-co hecta· 
res". 

Justificação 

"Nelas".. . . ''debs't, r.Ao pt\J'e~e 
elegante n redação. ·- Cleme1llt.' Ma
rlant 

N." 679 

Ao art. 156, i 3.0 : 

Dig~~se: ..... e tendo nêle a prOI)rla 
morada1 adqutr1.ri. a sua propriec1au'1, 
mediante sentença dularat6t1a devl
damettte transcrita'. Clemcute 
Martam. 

N.0 eao 
ArJ ur. . \57, V : 

Diga-S(: : 

"proibição de trabalho a menorí~s 
~e 14 anos, salvo ptrmissãu judidal 
exprc·Jsa . .. ·· <o rest.o como t~t:í > . 

Justittcaçtlo 

Parece-me ter havido Umll omissão. 
Ren.hnente. o Projelo consagrava a 
norma como está . Mas o plenário 
&.provou uma em~nde admitindo o tra~ 
balho de menores de 14 anos, medhm
te consentimento judicial. Salvo · rro. 

Sala d!\S Sessões, 13 de Setembro 
de 1946. - Ferreira de SO'U.Za. 

N'.0 681 

Ao art. 157, VIII -- Dlgo.-~: ·· ·~~ta.~ 
billdade na emprêsa e nas explorações 
rur~tls''. 

E em vê~ de ou. A emprêsa. ~m pvr 
obJetivo P. ex;,loraçlo do solo. ~!á a 
exploração pelo propric·té.rlo, pelo em
pre~;udo ou salflriado, pelo rendeiro, 
pelo parceiro. etc . 

O f'êntlúo de ''explorações rurais" 
é m1is amplo que o de t-mprê.s::s., de 
modo que, na própria r~dação darta, 
alargou-se o alcance da aplicação da 
norma, o que pcmlite, como emenda. 
de redação, fazer a troca das conJU!l
c;õ~s. urna vêz que melhora a t~.mca 
do lr~clso e não BP. altua 8<':u sentld0. 

S)ila da.s Sessões, 13 de SeU:miJw 
de 19~11 . -- Barbosa Lima. 

N.0 682 

Ao a1 t . ~50 : 

Diga·se: " . . . sendo reguladas o.:>r 
le\ a forma de sua. constituiçãa, a ~. uJ. 
reprc.sentaçê.o legal nos contratos co~ 
letivos de t.rabalhu, ele." -·· Clement~ 
Maricmi. 

N.0 683 

Ao art. 159: 
Ern vê~ de "contratos eolethos", 

diga-se "convenções coletlv~ts". 
Justi/lcaç{í.o 

A emenda vtan a doi,; tins: a unida
de da técnjca. coru~titucional e a suJ. 
malor pcr~eição. 

Não é aconselhável chamar ora 
,.cor.v~nçlo coletiva", ora "contrato' ', 
sabido, como é, que a doutrina htrt
dlca distingue as duaa elqlreSsóea 
como exprimindo noç6es nl.o coinci
dentes. 



E f, !Vl.dentem~nte preferível a pu .. 
meira, seJa p~lo carÁte: colettvo. ,,;..o 
havendo prài)rla.ment~ o cluor1cm vd 
plurtmum in idem plu.dtu coJ& .. •u!rJ.b:J,, , 
~ja peln r.t~:t feição t!plcnmt'ntt• ~,,,,_ 
tituclonal, seja pi~l•l &usêncltl c.!c• :Jl•· 
clarnção dt: vo::t~de ctos m:.ds airt :;-.
ment~ obrlgaclo5. 

Sala elas Se:;!'õts, J3 de ScLl'llll)'' .l 
de 194ô. ~- Perreir;~ cf,! SGw~n. 

?-i ' L) 6l'l{ 

Ao art . 160: 
Diga-se: ". . . poder1o ser ill'l,,n;·.

tas das sociedades anônimn.a qu~· :: · 
jam proprietários desl!aa empr~an~ · . 

Ju.!]t!Jicaçao 

Positlvamenw, existe umll N"1uQA 1 

de dcpendl:ncia, que impô e CJ nllbJUII
tivo, em vf:z do !nálcat1vo. - Clt!tnC?rl~ 
Marlani. 

N.0 685 

.Ao art. 163. ~ 1.0 : 

Redi.ta .. se : 
"O casamento será. clvll. e aratuHa. 

a sua celeora.çl.o . O castunento rea
gioso eQuivalerá ao civil. ae. celobra .. 
do com observA.ncia doa 1m.,ed1ment~ 
e de CCJn!ormida.de com u preacrlçOea 
lega1!3. tór inscrito no reR!'-~ro olvU. 
a requerim-ento do ctlebra~tte ou do 
qualquer interessado". 

Ju!ti}ú;açáo 

A redacão da emenda. além de n1"1a 
sintética sem preJuizo àa clareu. ~x .. 
J>llca. melhor o sentido do · nar•aru
!o 2.0 • 

Do eatudo comparativo doa dol• P• .. 
rágra!os. vê-~e Que o pletu\rto &4ml
tiu (iois casos de reconhecimenttJ do 
casame:nto religioso: o pr1melro quatl .. 
ào a cerimônia. religiosa iJ prtMlcdJda 
da verUicacão dos Jmpedir.tento.w f:tca 
le.t e obt:dece ela m.eEâma b.l lU'OICltt .. 
ções · legais. podendo o reabtro an 
oromovldo pelo cel~brante ou pur 
qus.lquer interessa-do, qut:r dizer par ou
tra pessoa que n~o oa dela o6nJ\I;t.,_ 
em conJunt.J. mesmo JJOt wn '"''.11 
sômellte; e: o .segundo. quaJldo a anea· 
ma cerimônia se taz Hvrementa n~• 
iart'Jas. sem vertf~açlo ele lmpodl
mentos e sem outra.s form~Uóade• 1o· 
.gn.ls. com.o até agora se 'PrOOedu. o.-•u 
em QUe os efeitos civis depeudftm 01'1 
r'Wfbtro civil reouerldo por ambm~ •* 
c6nJ~. Dledl&ntP. hat1l1t.&.çA" clvU o 
PQiteriorl, valendo o pedido de roah•· 
tro eoino man1testaçlo lnequtvoc~t. <la · 
V();ltade de caear. A p1'1nMtrr. ,.,,, .. 
aó beneticla oa casos ruturoa. Jll a •e· 
Runde. abrange os futuros e oa ~ua• 

doa. E' poss1vcl no lcgislnc1or orcHn~
r!o o'.>riJlllt qualQU!'l' do~ côn.iur.es i1 
promover o registro rlvll nu orlrneiro 
CiUO, evltunclo as éXptora.cóts t>m tõ:·
no c1n recun11eci men t.o P11QU..t n t e un 
lftl{undo, jl\, mi.';ter é fi<--::·Lu-nGüo (::.:.
p;·t·I:JiCl dl\ vontade d~ ~ur.l><.e~:. 

JCm 13 à~ S<:ttmbr;, ck UH(;. -- 
Fal'r-lr<L cl~ S(Jtt~a . 

1\q urt. 160 . 

lll;tn -~;t:: 

N.'' Gf!i.i 

··A ~ducaç~o é <iil'e i to de to~:o::; ~~ 
aH1\ lliHI11 })(.'lOS pais 01\. !>U()ii•tiVMlW. I
h• . p,•IL ~ 1>·.1deres público.-;". 

J;;,stijicaçac 

A re~d11çAo submetid::t à dclib~r.1çàn 
dJL A~tlltmbléta. embora ton·cspo:tt:t:!; 
t.D l emenda votada, é tn•ofunctumt:n
t" d~reituosa e não traduz o uuc s~ 
quer . Começa pelo empre~o da \.)~1·1.· 
\'r~ "lnr" inteiramente alheia à téc
~liCil jurfcttca . Não ~~ encontra essa 
nooAo em aual,Juer lei ou n!ls llcõe.s àt~ 
QUA1QU€r e.stud~oso de dtr~ito. Depo1: .. 
uma Constitulçéo t4ão tem QUE! ci.eri
nlr onde se m1nist•·a a ~duca.çõ.o . se· 
n!o tt. quem compete dirigi-la. orien-
tJ.-i": ae o Estado pode chamá-la !i 
a1 com exclus1v1daae. ou se reconhec ·. 
o dlrelLo r1útural dos pa!:;. A expre.s-
1lo "lar" consa.gm evidentcmt-nte o 
dlrelto dos paJ.s ante:~ de ctualquP-r ou
Coro. por lorma que o F~tado o.~~ só· 
UlOt\~ om caráter supletivo. Na.o Sl~ 
t.rat.a de !la.~r quem ma.nt~m escola~ . 
anu quem dirige, Qtlem orienta ~ eúu-
~~otw. 

A ~au'\.c tlnal deve . ser s:.1pr.imidll. 
qu"r l)or nA.o ter .c;tntldO constltucio~ 
nal. vultmdn como recome!tdacão g~ral. 
Q\ll'lt vor nAo se eucahwr no :trtlgo 

lOm l:.t de setembro de l94G . -- · Fl!r
rcJlta de Sotua. 

N,° C87 

Ao art. 168, n.0 I da ConstituiQão. 
IIUbll.ltua-aa J\ ?a. la. v r a "dado" por 
"udnC•tro4o". 
&~1" daJJ Sl!ss6es, 13 de setetrtbro de 

tP-tG , · Antdnlo Felic:iaHo. 
N. o) 688 

f.. o IU't. 168, n.u I: 

I:SubiUtuam-se as p&.luvra..": ser~ 
INdo '*41 UngU4 nacional. por: ser a 
'"'"~trado cnn. lingU4 portuuu~~c:. 

SA \I\ das SeasOes. 13 de .setembro de 
lt4G . - Ledo Sa1ilpaW. 



-472-

N ° OS9 

Ao art . 168, III e IV. 

Dig-a-se no n.0 III , <>m -.·c~z de "estn 
beleclmentos: 

" As emprê.sas industriais. comerciais 
e a g-r(colaS .,XlJ!OradaS nr) r P f:.<;S(l!\. !i
SiCa ou jurídica em <.:ue r.mba 
u·1em ... " <o resto como está> . 

No n .0 IV: 

" As emprêtas lndlliitrini:; e comer
ciais nas condições do indso anterior 
.são ú brigadas ... •' 

Justijicação 

A expressão "E.:sta..belec1mento" não 
corresponde ao sentido da norma.. E 
!oi modificada no plenário. ao acei
tar a sua substituição por '' emprêsa'' 
no inciso IV. EstabP.leclmento é sede 
da emprêsa. é um dos elementos da 
emprêsa. é bem. tem caráter patri
monial. enquanto "empresa" é tudo 
isso e ma!& or6anl.znçao. Por outro 
la.C!o. convém esdarocer lque "em
presa." não é sociedade, poriendo 
ser explorada por individuo ou por 
sociedade. Quanto ao inciso IV. con
vém esclarecE:r que a obri~acão se re
fere às emprêsas nas condt~ões do 
inciso III. e não a q_ualquer uma. 
1946 . - Ferreira t!e Souza. 

N .0 69t) 

Ac art. lô8, V: 

Redija.-se: 
" o ensino r.ellgtoso constitui discipli
na dos hon\r11")S das escot.as ot1cia.is, P. 
de matrícula facultat~va e õtra\ minis
trado de acOrJo com a confissão reli
giosa .. . " o resto como t=~tá. suprl~ 
mind.o-se a. se@UL!d.a parte. 

J'U3ti/icação 

Não se Justl!ica. a segunda parte do 
período. Por que não tudo num só pe
ríodo? Por que a dese!egê.ncia da repe
tição "o ensino religioso"? A retiaçA.o 
da projeto, neste particular, era su
perior. 

Em 13 de setembro de 1946. - Fer
reira eü Souza . 

N.0 691 

Ao art. 168, n .0 VI, suprima-s~ a. úl
timn alínea. 

Justijicaç(iO 

A matéria já está regulada no ar
tigo 18?. . 

Sala da.a Sessões, 13 de setembro de 
11N6. - Antonw FellciaM. 

Ao art. 170: 

Di~a-se: " ... f'St.endcndo-se a todo 
o p.ds .. . ·• 

JuBtificaç4o 

O pais, a. que .se refere o texto, é 
s~m dúvlda, o u0r.sa. 

Sala des Sessões. - Cli!mente Ma-
riani. 

N.0 693 

Ao art. 179: 
Dlga-se: " . . . de-stinados a prepe.ri

las para o. mobUJza.ção e as operações 
militares." 

JU8ti/icaçdo 

" . . . des<.inadoa à. preparaçA.o de· 
la..c:: . .. . "· N.lo IWorece pouco elegante? 

Ss!as das Sessões. - Clemente Ma
ria·n.i. 

N .0 694 

Ao art. 1&1, § 2.0
: 

Diga·se: ,. .. . ou mediante aasiatên· 
cia espiritual aos seus cllmponente.t." 

Judjtcaç4o 

A assis~ncla espiritual é preat..ada 
aos homens que compõem u Forçaa 
Armadae, nAo a ~stas. 

Sa!a.s das Sessões. - Clement~ Ua
r iani. 

N.0 695 

Redija-se assim o § 3.0 do a.rtl
go 1~1 do Prc.Jeto Definitivo: .. Nenhum 
brasileiro poderá., a partir da. idade 
inicial pr. ra. "' p.restaçAo do aerviço nli
litar, exercer funçl.o pô·bl~ uu ocupar 
emprf~gc em ln.&tl tu,çto a utArqui<:a. 
sociedade de economia mi.8t.a ou em
presa concessionária de serviço públi
co, sem a prova de aHstam~nto, c1c 
ser reservista ou de beuçAo. na forma 
da lei." 

JullU/icaçtlo 
A emenda acima rd~o altera o ven

cido, tendo, ainda, a vantagem de blm· 
plifiCdJ' o texto. de acOrdo com as ne
cessida.des da defesa. nacional. O que 
R ComlssAo qui!'\ - aceito, aliâi, pela 
Egrégia Assembléia. conforme cons~ 
do Dtáno da A$Se7nbl~a. por ser 
emenda de redaçao - !oi resguardar 
o superior interêae do serviço militar, 
desde a lda.de inicial para a preatao~ 
dêsse serviço. E' evidente qUe esaa ida
de pode variar. segWlC!o os 1mperat1v08 
da guerra, Ila} o:ua evoluçtlo pp,loB tem
pOS. e da.i " razAo tundament.a.l de 
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atrLbul-la ao legislador ord1nár1o. A 
recente "Le1 do Serviço Militar", es
tudada por técnicos do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica, mantém. 
por outro lado, convenientemente, as 
garan~s dos cidadãos (artigos 4.0 a. 
10) , com os três princll)ais casos de 
alistamento, de reservtsía. e de isen
ção. A guerra moderna. e a · do futuro 
produztri.o surpresas: seria, pois, um. 
êrro t1xa.r, rigidamente, a idade, no 
texto constitucional. 

Rio, 12 de Getembro de 1946. - Sil
vestre Péricles. 

N .0 696 

Redtja-se assim o parágrafo 4.0 do 
nrt. 181 do Projeto Definitivo: 

"Para favorecer o cumprimento das 
obrigações m1Utares, são permitidos os 
tit:os de guerra e outros órgãos de !ar
mação df. reservistas". 

J1lsti/ica.;ão 

A emenda. acimf:'. fica inteiramente 
de acôrdo com o vencido, à vista los 
debates na Egrégia Assembléia. que 
autorizou a redaçúo do dispositivo. 
harmonizando o Projeto prlmJtivo com 
o projeto revisto. Acre:;;ce que serla 
um êl'l'o conservnr a expressão - es~ 
cozag de tnstrução militar, porque, no 
caso, não t.ra.duz a. idtia e<mtida no 
têxto. 

Conforme se verifica da recente "Lei 
dn Serviço Militar'" . os til·o3 de guer
ra são completados por outros órgã.os 
de formação de reservistas <art. 39> 

.Na t~rmlnolugia militar é coisa. muito 
diferente o que indica o. ~itada expres
sno -- escolas de tn.~t;ucão militar. 
l:iá., pois, perfeito cabimento na emen
da ora. :J.pl'escnts.da, para que não surja 
ccntra.diç<lu. 

Rio, 12 de Setembro de 1946. - Sil
vestre Périclc:;. 

N.0 .697 

• o) .. ~·t.. 182. 
~ 4.0 - Redija-se l\Ssim: 

O mUit~.r em atividade que aceitar 
c~rgc ptí"".>lico temporário, eletivo ou 
nR.o, será nr.regado ao respectivo qua
dl'O e ..sõmentê poderá. ser promovido 
por antiguidade, contando-se-lhe tem
po de serviço para efeito de transferên
cia para a reserva CIU reforma. Depois 
de oito anos de afastamento, eontfnuCJs 
ou não, será transferido, na forma. da 
lei, pt!ra. a reserva, sP.m prej,lizo da 
contag~m rie tempo pau. a re:!Ol'lila. 

Sala cas Sessões, 13 de Setembro de 
1946. ~· Abelarào Mata ·- Gót3 Mon
teiro - · Brochado da Rocha - Silves
t.re Pértcles. 

N.0 698 

Redija-se assim o parágrafo 5.0 do 
art. 182: · 

''O milita.r que estiver em athi.aade. 
na re.sena ou re!onnado, enquanto 
receber o subs1di.:» ou os venctmento.~ 
de cargo permanente ou temporário 
que -:>xercer, não terá. direito aos ve-)
clmentos nem a proventos militares". 

Justijicaçdo 

A ~menda teve o objeUvo único de 
suprimlr duas a.lternat1vas - ou -. 
que afeiavam o texto. _pc!s eram e!a!l 
E:m <'\Ulr:.erc de cinco. 

Em 11 de Setembro dE- 194i. - Brí
gida 7'i noco. 

N.0 699 

Ar~. ~f2. 
§ 6.0 

-- Redija-se assim; 
Art ..... Os militares da. reserva rc

fcrmad~ terão seus vencimentos rea
justados, sempre que a oscilação do 
poder aquisitivo da moeda !orçar u:nE-.. 
nova tabela de vencimentos para os 
militares áA ativa. 

Sala das Sessões, 13 de Setembro rte 
194G. - Abelardo Mata - Brochtzclo 
dl'. Rocha - Góis Monteiro. 

N.0 700 

Ao artigo 185. 

Diga~se : '' . .• com outro técnico ou 
cientifico . . . '' em vez de ... . . como 
outro .. . " . - Clemente llfaric.ni. 

N .0 701 

No art. 186 depois da palavra .. pre
cedendo'' acrescente-se: "a. êste". · 

Justtjicaqão 

A redação do texto poderia suscitar 
dúvida. se o concurso é que precede à 
inspeção de se.úcie, ou se esta prece~e 
aquele . 

Sala das Sessões. em 13 de setembro 
de 1946. - Mar!o Brant. 

N.0 702 
Ao artigo 186. 
Ponha-se uma virgula de1'Q1s de 

concurso. 
Ju.stijicaç1~ 

Sem a vlrgula, o concUrso ncarts. 
antes da inspeção de saúde, o que .é 
absurdo. - Clemente Manam. 



N.0 '703 

Ao § único do artigo 187, da ~ns
tltu1ção: suprima~se. 

JrJ.&ti/k:QI;Iio 
A matéria já e,;tá regulada no ar

tigo 168, ~.0 VI. 

Sala das Sessões, em 13 de setembro 
de 19ot6. - Ant6nio Fellci4no. 

N.0 'lM 

AD artigo 187, parágrafo único . 
Ponha-se entre v1rgulas a expressão 

•i no ensino secundário e no superlorH. 
- Clemente M arl4fll. 

N.0 'l05 

Ao artig'> 188, pa.rAgrafo ó.nJco. 
Coloque--se uma v1rgula depois de 

"confla.nça.". - Clemente Maricus.t. 
N.0 'lO' 

No art . ..188, II .substitua-se: "'os fun
cionârlos efetivos'' por "os funcioná
rios de cugos efetivos••, etc. 

Justtftcaç4o 

Se sAo etettvoa os funcionários de 
que trata êste inclao, o noviciado de 
c1neo .anos não se compreen~. 

Assembléia Constituinte, ·13 de ~e
tem.bro de 1946 .. - Mario Brant. 

N.0 707 

Ao artigo 189, puágrafo úalco, 1n 
/t1Z8. 

Diga-se: " ... v~ncimentos compatí
veis com o qu~ ocupava.,, em vez de 
'"ocupara". - Clemtmte Marl4nt. 

N.0 708 

Ao .artigo 189, n. 
Coloque-se uma vtrgula depo1s de 

"processo administrativo". Cle-
mente Mariant. 

NY 709 

No art . lSO grifem-se as palavras 
de plar..o. 

J ustijicação 

A expressão de pltmo não é ponu
guêsa., é latina e siglÜtiça: na mesUla 
assentada ou sumà.rúu:nen~. 

Assembléia ConstitUinte. - 13 de 
setembro de 1946 . - Mlirio Brant. 

N.0 710 

Redija-se assim o artigo 190: 
"Invalidada., por sente~a. a demis

são de qualquer funcionário, será éle 
reintegrado, e quem l.hf houver 
ocupado c lugar será exouerado d.e 
plano ou reconduzido ao· cargO" an-

terior, mas sem direito a indenize
ção". 

Justif~ão 

o adjunto adverbial ;»r 8tntc-"71Ça 
deve apareee1· entre v.lrgulas pçr estar 
in ~re&lado. 

O pronome relativo quem é l)ftfe
rivel a o ~ PQr se referir a pessoa. 
A sub8Utuiçio do ponto por vírgula, 
depois de reintegrado, dá un1dadt: ao 
a.rtlgo. 

Também é preferivel o têrmo =o
nerado a destitu.úf.o, pois é uso co
mum ~mpregar-se a.quêle para cargos 
e êste para !unções gratificadas . E' 
o que consagra o Este tuto dos Fun
cionários. 

Sala das Se-.ssões, 13 de setembro de 
1946. - 8Ngido Tinoco. 

N.0 711 

Ao ~ 1.0 do art. 191. 
RedJja-&(3 assim: 
§ 1.o. Seri. e.pooentado. se o re

quer~r. o funcioná.rlo que contar 35 
anos de serviço. 

Justiticaçtlo 

A redação propo&ta atende melhor. 
pois nAo deixa roargem a dúvidas, ao 
que foi votado pela ASSõmhléia <Diá
río da Assembléia n.0 146, pá.gs. •. 814 
a 4. 61::>) . - Paulo Saraso.te. 

N.0 712 

No art . 191, b § 4.0
, diga-se "no 

ali.."lea b, em vez de da a.linea b. 

Ju.sí.i/icW)áo 

AHnea é la ttm e masculino. 
Assem!lléia Constitulnt~. ·- 13 de 

setembro de 1946. - Mtirlo Bmnt. 

N.0 713 

Emenda de reállçê.o ao art. 192. 
Dê-se ao art. 11:12 da Constituição 

a sl'gu.inte red.ação: 
•·o tern[l(} de serviço público ~ederal, 

est&.dual ou municipal, Quer dvil, quer 
militar. e()IIlputar-se-á. integralme.nte 
para fins de disponibilidade, aposen-
tadoria ou l"eserva". 

Sal:l dss Ses.sôês. 13 de setembro de 
1946. - Juran41r Pires. - Antenur 
Bogéa. - J.,;scelino Ku"'!ucheck. 

N.~ 714 

No art . 193, em vez de ''!orçar um 
novo padrão" c::tc . diga-se: "deternu
nar um novo padrão'' etc . 

Assembléia Constituinte. - _13 de 
setembro de 19-46. - Mário Brant. 
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N.0 715 

Desloque~:;e o art. 193 para o Tí
tulo IX e suprima~.se o ~ ô.0 do arti
go 182. 

Bala das Sessões. 13 de setembro de 
194ô. - Jurandir Pires. 

N.0 716 

Ao a-rt. 199 parágra1o Úl)ico. 

~sa-se " . . . três por cc-n to das 
suas rendas", em vet: de "qu~ tro" . 

JmtiJicação 

Havendo sido reduzido d~ quatro pa
ra três a contribuição da "União <<\r
tigo 199i devena ter sido modi!.icad<l 
na mesma proporção uo dC;3 Estado~ . 
Territórios e Municípios . ··- Clemcut~ 
Marlani. 

N .0 717 

Redlja~se , assim, o artigo 201 : 
u As. causas em que a União fõr a tl

tora, serão sfo:.-adas no Estado mi.de 
tiver donúcfiio a outra pare:: , penm
te o juizo da capital compete r. tc parP. 
oo11hecer dos feitos contra a t-,azP.nd1 
Estadual; e as Intentadas contra a 
União poderão ~er propostas 1~0 re~:~ 
Iido juizo, na Vara especial t:o Dl ·:
trtto Fe.d~ral ou n o da ca.pi\a \ do 
Estado or.de se tiver veriflcado o :\to 
ou tato lesivo". 

Ju.s.~;/iettçào 

A emen<la teYc o objetiv') ::F. conci
são indispensável. pois ~e t!·a ta va de 
um dispositivo longo, e de ~vicar 3 
desnecessária repetição do.s r!Jiutivo.> 
que . 

S11la das Sessões, 13 de setembro c10 
1946 . - brigidu 'rincco. 

N.0 718 

Ao art. 203 . 
Onde se diz - "lmpôsto" 
Diga-se - "tribute" - <le acórdo 

tom o pensamento c\o plen:'lriu. 
EDl se,ssão, 13-9~1946. - Nesl.or Du

arte. - Jorge Am:u!o. ,. 
N .0 719 

Redija-se assim n letra c do ar;.i
go 205. 

c) Op.lnar. sempre GUe o wlicit-e o 
Poder Legf!datlvo acerca de projetos 
de lel ou o Poder Executivo ;c·i.>re de
liberação de cartiter econômi<:o ou 11-
na.nceJro. 

Sala das Sessões, 13-9~1946. - Ju. 
rtmd'r Pires. 

N.0 720 

Ao Art. 207. 

Coloque-se erltre \'irgulas a e~res
são - " fora das zonas de operação" . 

Cl.efMnt c .V ar iam. 

N.0 721 

Ao art. 208 parágra.fo único. 
Diga-se: "D~retado . pelo Presiden

te da República . o estado de sitio .. .' ' . 
Clemente MaTiani. 

N.0 72:! 

No art. 210 diga-se : " ... não pode
rá ~er decretado por m r.is de 30 é ias, 
nem ser prorrogado" etc. 

JU3ti/ icação 

A repetição de "poderá." do t~xto é 
inútil. 

Assembléb Cr.r~stitu~nte . 1:-J àe se· 
tembr'J de 194.6 . - M!.!rio Brant. 

N .o 723 

Ao art. 211. 
Diga-se: "Quanu) o c>st•!'":O de s!tic, 

fõr decretn.do pelo Pre~ident.~ da Re
pública, êst e, lr;go que se ~~Ul'it o Con
gresso Ns.cional. lhe relnte.r!i. em men
sa~tem especial. ~ motivos c:etêrmi
r.antes da decretação e justltl~rá .ls 
medidas adotadas. O Congr t:>sso N:t
ciona! etc". 

Clemente Maríani. 

N.0 724 

Ao art. 216. 
Diga-se: "Será re.:;peltada s. ~oss~ 

das terra.s dos selvicolas que nelas se 
acham permanentemente locnltzados. 
com a condição, porém. de n{\o a alie
narem" . 

lls.sti/icação 
A redação do Projeto inctdt> no :nes

mo equivoco do art. 129 da Jons:!·· 
tuição de 1934. Se a. t.Tniâo apenas "~
segurar o respeito à posse das terras 
dos selvícolus e não a propriedade, ~ 
claro que não iria estabelecer como 
condição para êsse t'Pspeito um 9..0 
1mposeJvel. qual o de alienâ-l::l.s (1\S 
terras) . E\1dentemente n condição 
se refere à alien:{ção de posse e não 
das terras. • 

Clemente .Mariani. 
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DeiXarcun de comparecer 164 Senho
res Representantes : 

Partido Soclal Democrático 

Amazonas : 

Alvaro Maia . 
Leopoldo Peres . 
Oosme Ferreira.. 

Pará : 

Magalhães Ba.r3.ta. 
Alvaro Adolfo . 
Oa.rkls Nogueira. 
Nélson Pa:·ijós . 
Rocha Rib3.s . 

Maranhão: 

Odilon Soares . 
Luis Carvalho. 
Manso Matos . 

P1a.ui: 

Rena.ult. Leite . 
Sigeiredo Pacheco. 

Oeará: 

Morejra da Rocha. 
Frotta. Gentil. 
A·lmeida Monte . 

Paraíba: 

Jandui camel!·o. 
Samucl Duarte . 
José JofilJ. 

Pe-n1ambu<:o : 

Novais Filho . 
Etelvino Lins. 
Agamemn on Magalhães. 
Jarbas Maranhão . 
OS<:a:- C::i.rne.iro. 
Osvaldo Llma . 
Costa Pó:'to . 
Uliss-es Lins . 
Ferrei·! a Lima. 
Barbosa L1m a . 
Pessoa. Gue:ra. 

Alagoas : 

Teixei!"a de Vasconcelos. 
Góis Monte:iro 
Med-eiros !{Ho..:. 
José Maria. 
A!onso de Carnlho . 

Sergipe: 

Leite Neto . 
Graco Cardoso . 
· Bahia: 

Pinto Alelxo . 
Aloisio de Casr.ro. 

Es, ü·i to Sa~ ~ t·): 

Atil:io Vivaqua . 
Henrique d(: Novals. 
Ari Vian.a . 
Carlos L indt :nherg . 
Vietra de R~ZP.nde. 

Distrito Fede:· a 1: 

Jonas cone la. 
José Romero . 

Rio de Janeiro: 

Am-aral Peixo!.O . 
Eduardo Duvivler. 
i-'aulo Pernanrl~s . 
Getúlio Moura . 
Heitor Collet . 
Miguel Couto 

Minas Gera1s: 

Levindo Ooelh•> . 
M-elo Viana . 
Juscelino :S.:ubt•.schek. 
João Henrique . 
Gustavo Capanernl'l. . 
Milton Pra te~ . 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Go!redo T-e le-s . 
Noveli J1\n1o:- . 
Cé~ar C()St& .. 
Martins Filh.J. 
José &mando . 
Ataliba Nogu eira . 
Sampaio ViJ o.l. 
Machado Coe ~h o. 
Batista Pereira . 

Goiás : 

Pedro Luaovi<:c. 
Dario Cardosu . 
Caiado Go:ió1 . 
Galena Pa!·anhos. 
Guilherme Xa\~er . 

Mato G rossc.: 

Ma!"tiniano Ar\lú,1o. 

Píaraná: 
Flávio Guima!-~\:'5 . 
Robe:to Glass .. .- r . 
F.erna!1do Flo:'l.·s. 
Aramis Ata!de . 
Gomi Júnic· ~ . 

Santa Ca'i.a:·m a: 

otacillo Cost a 
Roberto GroS&€mbacher. 
Rogério Vieira . 

Rio Grande rto Sul : 
Getúl!o VArgas. 
Elói Rocha . 



nama.so Rocha . 
Antero Lelvas. 
Manuel Duarte . 
Bittencourt Azambuja. 
Glicérlo Alves. 
Nicolau V-ergueuo. 
Mércio Tebcei:-!1 . 
Herofilo Azambuja. 

União Dernocráttca Nacional 

Amazonas: 
Sev-eriano Nu:v~:3. 

?a.:á: 

Epílogo camvo'S. 
Ma.ranhio: 

Alarico Pacheco. 
:?la ui: 

M-a. tias Olimpto. 
Antônio Correia. 
Coelh0 Ro:::lrigues . 

Oeará: 
Plinlo Pompeu. 
Fernandes Tá. vors. 
Beni Carvalho. 
Alencar Araripe. 
Ed$ar de f\rt·ucta. 

!tio Grande elo Norte: 
José Augusto. 

P<l.f<Jiba: 

Adt~.lbe:to Ri bel! o. 
Vergr.iaud ·na.n.:ferley. 
Argemir<l Flguetredo. 
João Agripino . 
João úrsulo . 
PUnio Lemes. 
Erns.ni Satiro. 
Fernando Nobrega. 
Osxnar Aqui no . 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde S-ampaio . 
João Cleo!s.s. 

Sergipe: 

H-eriba.ldo Vicirtt. 

Bahia: 
OW.vio M:&tu~abetra. 
LUis Via.na.. 
DtQtu J11nior. 
Rafael Oincnré. 
Alberico Fraga 

Rio d-e Janeirll: 
soares Fill:\o. 
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Mina.s Gerais: 
Gabriel Passos. 
Milton Cam'})os 
Lopes Cançado 

• 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Paulo Noguelrr~. 
Romeu Lourençà<'. 
Plínio Barreto. 

Goiás: 

Jal~s M:a.chadc. 

Mato Grcsso: 

Agrico1a de Ba:ros. 
Paran:í: 

Eras to Ga~rtn~:. 
Santa Cat!!ILU1a: 

Tavares d'Amaral. 

Rio Gra.nde do Sul: 
· Flcr~s da Cuuaa. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 
:Leopoldo Ne\'es 

Dis·t-rito Pede::a!: 

Vargas N~tc. 
Sega.das Viana. 
13-eníclo F'ont~nt!e. 
l3.arr~to Pinte 

Rio de Janei!\): 
P..bdar'..io Mata. 

Minas C-:-era1s: 
~equiel Mende-:3. 

São P3ulo: 
~rcond-E=s PUho. 
l{ugo Borghi. 
Ouara.ci Silvei•ra . 
Ped.roso Júnior. 

Partido Comunista de .Brasil 

Pernambuco: 
A~astlnh.o · Oliv-elSa. 

Distrito F-edera 1: 
João Amazonas. 

Partido Repu'blicano 

Pernambuco: 
SOUSD. Leão. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Amando Fonte·~. 



Minas Gera.is: 
Jacl Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Mário Brant. 
Felipe Ba.lbi. 
Artur Bema.rdes . 

Pa.ra.ná.: 
Munhoz da R<lcha. 

Partido Socúzl Progressista 

Pará: 

Deodoro de Mendonça.. 
Ceará.: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes . 
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São Paulo: 
Campos Verga! . 

Pa.rtf4JO Democrata Cri8tão 
Goiás: 

São PaUlo: 

Ma.nu~l Vitor. 

Esquerda Democrática 
Goiás: 

DollÚllgos Velasco. 

Partido Lfberta®r 

Rio Grande do SUl: 
Raul Pila.. 

Levanta-se a sessão às 24 horas. 

FIM DO XXV VOLUME . 
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